Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ
UL. SZCZĘŚLIWICKA 40 02-353 WARSZAWA
Regon 000001488, NIP 525-00-05-840
reprezentowana przez Macieja Gajewskiego - Kanclerza
działającego jako kierownik Zamawiającego

Ogłasza przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego o
szacunkowej wartości poniżej 214 000 euro na:
Dostawę sprzętu informatycznego dla projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej „W nowe 100-lecie APS nowedo100sowania” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(nr umowy POWR.03.05.00-A026/19-00).
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:
Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców
Rozdział II: Formularz Oferty wraz z załącznikami:
Załącznik nr 1: Formularz oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 2: Oświadczenie o grupie kapitałowej
Rozdział III: Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3: Wykaz wykonanych dostaw
Rozdział IV: Wzór umowy
Załącznik nr 4: Wzór umowy

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści
„Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia”, „SIWZ” lub „specyfikacją”.
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Rozdział I
Instrukcja dla wykonawców
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Zamawiający:
Nazwa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Adres: 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40
telefon: 22 589 36 00, fax: 22 658 11 18
reprezentowana przez Macieja Gajewskiego - Kanclerza działającego jako kierownik
Zamawiającego
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 8-14
adres strony internetowej: www.aps.edu.pl
1. Oznaczenie postępowania.
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem: ZP/D/09/20
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej
podane oznaczenie.
2. Tryb postępowania.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).
Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa”, należy przez to rozumieć
ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 1.
3. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego
Szacunkowa wartość zamówienia: 126 200,00 zł netto.
Klasyfikacja CPV
30236000-2
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale III
niniejszej SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Termin realizacji zamówienia.
Zamówienie zostanie wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni roboczych od
zawarcia umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy i sposób oceny
spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
Nie podlegają wykluczeniu,
Spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
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Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku
dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem
zamieszczonym w załączniku nr 1 do SIWZ).
2) Zdolności technicznej lub zawodowej tj.;
3) Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku
dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1
do SIWZ).
Zamawiający wymaga udokumentowania należytej realizacji co najmniej jednego
zamówienia polegającego na dostawie urządzeń informatycznych o wartości nie
mniejszej niż 100 000 zł. Na każdą z zaoferowanych części zamówienia oddzielnie.
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw, 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, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub
usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
lub usługi były wykonywane (załącznik nr 3).
Stosownie do dyspozycji zawartej w §2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z
2016 r., poz. 1126) Zamawiający wymaga uwzględnienia w wykazie co najmniej
dostaw określonych w pkt. 5 ppkt. 1.3) niniejszego SIWZ, załączając jednocześnie
dowody potwierdzające czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten
składa przynajmniej jeden z nich.
4) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania
warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze
wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do SIWZ).
2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunki dotyczące zdolności technicznych i zawodowych muszą zostać spełnione
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przynajmniej przez jednego z wykonawców, wspólnie ubiegających o udzielenie
zamówienia.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w
pkt. 5 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa
powyżej niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5.
Art. 24 ust. 5 ustawy pzp
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sad układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 poz.
243,326,912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.
1ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe) Dz. U. z 2019 r. poz. 498,
912, 1495 i 1655);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, których mowa w ust. 1 pkt. 14 uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt.
2-4 z: Zamawiającym, osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
członkami komisji przetargowej, osobami, które złożyły oświadczenie, o którym
mowa w art. 17 ust. 2a chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie
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4)

5)

6)

7)

8)

Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, lub
umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1pkt. 1-4, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenie odszkodowania;
będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciw środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż
3000 złotych;
jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
wykroczenie, o którym mowa w pkt. 5);
wobec którego wydano ostateczną decyzje administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono ta decyzją kare pieniężną nie niższą
niż 3000 złotych;
który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt. 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych
oświadczeń w formule „spełnia” / „nie spełnia”.
6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca ma obowiązek
złożyć następujące dokumenty:
1) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1) dotyczące tych podmiotów lub zamieszcza
informacje o tych podmiotach w swoim oświadczeniu.
3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu
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oświadczenie (załącznik nr 2) o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 5, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
4) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł każda, 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów określających czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane (załącznik nr
3).
Stosownie do dyspozycji zawartej w §2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z
2016 r., poz. 1126) Zamawiający wymaga uwzględnienia w wykazie co najmniej
dostaw określonych w pkt. 5 ppkt. 1.2) niniejszego SIWZ, załączając jednocześnie
dowody potwierdzające czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich.
5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie (załącznik nr 2) o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 5, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
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wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione od
reprezentowania Wykonawcy z wyjątkiem oświadczeń i wykazów oraz listy albo informacji,
które muszą być przedstawione w oryginale. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub przez te podmioty.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii
poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.
Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z
dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w
postaci kopii poświadczonej notarialnie.
7. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Zamawiający określa, że formą porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji jest forma pisemna, dopuszcza się
ewentualne przekazywanie informacji drogą elektroniczną, ale oferta, umowa i oświadczenia,
o których mowa w niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania
o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp) dla których dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i wnioski oraz informacje przekazywane w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
w sprawach merytorycznych: Krzysztof Kochanowski, e-mail: kk@aps.edu.pl
w sprawach formalnych: Agnieszka Mirkowicz, e-mail: amirkowicz@aps.edu.pl
Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy opatrzyć z znakiem
ZP/D/09/20 i kierować na adres Zamawiającego:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40, 02-353
Warszawa.
8. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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3) Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza „Oferta” i dodatkowo do
oferty musi być załączone pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do
podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść
pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykorzystania
których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo to musi być złożone w
formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę
udzielającą pełnomocnictwa. W przeciwnym razie pełnomocnictwo nie zostanie przez
Zamawiającego uznane.
4) Wraz z ofertą winny być złożone dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 6
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.
5) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników do Rozdziałów: II i III niniejszej SIWZ, winny być sporządzone
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6) Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania
lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej
pełną czytelność jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
7) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierające jakąkolwiek treść winny
być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty
(poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez
Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą one uwzględniane.
8) Wszystkie oświadczenia muszą być złożone w oryginale, a wszystkie dokumenty
muszą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
9) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierające jakąkolwiek treść winny
być kolejno ponumerowane oraz ze sobą połączone, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej
w pkt. 13. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron oferty
wraz z załącznikami.
10) Oferta winna zawierać spis załączników do formularza oferty, z podaniem numerów
stron.
11) Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno
być zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa oraz opisane:
„Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu informatycznego”postępowanie nr ZP/D/09/20 nie otwierać przed dniem 20 listopada 2020 r., godz. 10.00.
Niespełnienie wymagań określonych w pkt. 9-11 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty,
lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z niezachowania tych wymagań
będą obciążały Wykonawcę.
12) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. Z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), jeśli
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, iż nie mogą one być udostępniane i
jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią
tajemnice przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i
zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i
skutkować będzie, zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP
74/05) ich odtajnieniem.
Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego
wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub
dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian, przed terminem składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta
tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia według tych samych zasad
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia
wszczęcia postępowania.
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19) Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
pkt. 3) ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp). Wszelkie
niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów siwz należy zatem wyjaśnić z
Zamawiającym przed terminem składania ofert. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują
negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po
terminie otwarcia ofert.
9. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul.
Szczęśliwickiej 40, w pokoju nr 1099 (kancelaria, budynek A, parter) lub przesłane na ten
adres, w terminie do 20 listopada 2020, do godziny 9.30
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona
Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ oraz
oświadczenie, czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed terminem składania ofert. Pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej siwz, a treścią udzielonych
odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom,
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania
źródła zapytania, a jeśli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej,
zamieszcza na tej stronie.
Pytania należy kierować na ręce osób upoważnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami, na podane adresy e-mailowe lub ul. Szczęśliwicka 40, 02-353
Warszawa.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na
jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi
do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym punkcie
SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy
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kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w
swojej siedzibie.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Pedagogiki
Specjalnej;
b. inspektorem ochrony danych osobowych jest Piotr Grzybowski odo@aps.edu.p;
tel. +48 22 4191734;
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
Wykonanie badania ilościowego o charakterze poprzecznym oraz badania
obserwacyjnego i dzienniczkowego;
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h. posiada Pani/Pan:
i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;
ii. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
iii. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
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względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
iv. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i. nie przysługuje Pani/Panu:
i. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
ii. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;
iii. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.
1) Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do
zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3) Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje
utraty wadium.
Przedłużenie terminu związania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
12. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie przy
ul. Szczęśliwickiej 40, w Sali Senatu (budynek C, II piętro), w dniu 20 listopada 2020
r., o godzinie 10.00.
13. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.
Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 12. Otwarcie ofert jest
jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bip.aps.edu.pl
informacje dotyczące:
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- kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
Zamawiający:
a) Wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego Wykonawcy
okoliczności wskazane w art. 24.
b) Odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych
w art. 89 ust. 1 ustawy, w szczególności odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę
wykluczonego z postępowania.
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

1.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej z części zamówienia osobno,
Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w
następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

Sposób obliczania liczby punktów w „Kryterium I – Cena” 60%
W kryterium cena Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób:
cena oferowana minimalna brutto x 60 pkt.
cena oferty badanej brutto
W części merytorycznej oferty Wykonawca zawrze wszystkie konieczne informacje
pozwalające na dokonanie oceny oferty ze względy na kryteria 2.1-2.3, wymienione w
powyższej tabeli i szczegółowo scharakteryzowane niżej.
Kryterium II – okres gwarancji
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na cały sprzęt na okres 36 miesięcy od dnia
przyjęcia bez uwag sprzętu, świadczonej w następny dzień roboczy po zgłoszeniu, w
siedzibie Zamawiającego.
Punktacja:
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Za zaoferowane 36 miesięcy gwarancji – 0 pkt.
Za każde kolejne 12 miesięcy – 10 pkt.
Z tym, że za zaoferowane kolejne 48 i więcej miesięcy – 40 pkt.
15. Unieważnienie postępowania.
a. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93
ustawy.
b. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający
zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia
postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie
terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
16. Zawiadomienie o wyborze oferty
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
4) unieważnieniu postępowania
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
17. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1) Wykonawca określi cenę oferty brutto (tzn. cenę zawierającą podatek VAT w
obowiązującej wysokości) formularzu oferty.
2) Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia określone
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3) Cena oferty winna uwzględniać wszelkie podatki, opłaty i inne ewentualne
obciążenia.
4) Cena oferty musi być wyrażona w PLN.
18. Wymagania dotyczące wadium.
1) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3000 PLN
(słownie: trzy tysiące złotych).
2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w
następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzach
na
rachunek
bankowy
Zamawiającego:
nr
rachunku:
61 2490 0005 0000 4530 3456 2606,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
3) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym.
5) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Prawa zamówień publicznych, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.
25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
19. Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy:
1) Poda Zamawiającemu dane (dotyczące Wykonawcy) do umowy.
2) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy,
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka
winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarna odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków, do
czasu wykonania zamówienia.
3) Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4) Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
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5) W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia
ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1) Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej
kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy Pzp.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy
Pzp.

………………………………..

10 listopada 2020 r.

(podpis kierownika Zamawiającego)
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ROZDZIAŁ II
FORMULARZ OFERTY
oraz
FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY
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OFERTA
Oferta

(pieczęć Wykonawcy)

Do Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu
informatycznego, dla Akademii Pedagogiki Specjalnej z siedzibą w Warszawie,
MY NIŻEJ PODPISANI
___________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
___________________________________________________________________
{nazwa (firmy) i dokładny adres Wykonawcy-Wykonawców}
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym ………………………………
Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem:
Faks:……………………………………………………………………………………………
…
e-mail:
……………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny, niż adres siedziby:
…………………………………………………………………………………………………
…
1.

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2.

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

3.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia oraz otrzymaliśmy od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje
do przygotowania niniejszej oferty.
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4.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę brutto ......................................................................... PLN (słownie złotych
...................................................................................................................................).
Zgodnie z wypełnioną i załączoną tabelą cenową.

5.

AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w istotnych
postanowieniach umowy.

6.

OFERUJEMY termin gwarancji ………………… miesięcy (UWAGA: zaoferowany
termin nie może być krótszy niż 36 miesięcy).

7.

UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.

8.

OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie
na stronach nr .................................................. - niniejsza oferta oraz wszelkie
załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9.

OŚWIADCZAMY, że wnieśliśmy wadium w wysokości 3000 PLN, w następującej
formie .........................................................................................................................

10.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy, zamieszczonym
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

11.

OŚWIADCZAMY, że posiadamy nr NIP ...................................................
Regon .....................................................................

12.

OFERTĘ niniejszą wraz
ponumerowanych stronach.

z

załącznikami

składamy

na

______

13.

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:
1) ________________________________________________________ ,
2) _________________________________________________________,
3) _________________________________________________________,
4) _________________________________________________________,

kolejno

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

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

(miejscowość i data)

(podpis(y) Wykonawcy)
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Załącznik nr 1 do SIWZ

do Formularza Oferty
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego, dla Akademii
Pedagogiki Specjalnej z siedzibą w Warszawie,
Działając w imieniu Wykonawcy …………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
(podać nazwę i adres Wykonawcy)
oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegamy wykluczeniu z postępowania i
spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

.....................................
(miejscowość i data)

.........................................
podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca:

Dotyczy postępowania na dostawę sprzętu informatycznego, dla Akademii Pedagogiki
Specjalnej z siedzibą w Warszawie,
Informacja o grupie kapitałowej
Stosownie do zapisów art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, oświadczam, iż nie należę/należę1 do
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23.
[WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O NALEŻENIU DO
GRUPY KAPITAŁOWEJ]:
Poniżej składam listę Wykonawców, należących do tej samej grupy kapitałowej, co
reprezentowany przeze mnie podmiot:
1………………….
2………………….
3………………….

.............................................
(miejscowość i data)

1

...................................................
podpis Wykonawcy

Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do SIWZ:

Wykaz wykonanych głównych dostaw a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, potwierdzających spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 5 ppkt
1.3) instrukcji do siwz
(w ciągu trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie)

Wykonawca
Zamawiający
Lp. (pełna
(pełna nazwa)
nazwa)

Wartość
brutto
dostawy
określona w
umowie

Adres,
telefon

Data (dzień,
miesiąc, rok)
wykonania
zamówienia

Opis

1.

2.

3.

Na potwierdzenie, że wymienione w tym wykazie dostawy zostały wykonane należycie, załączamy
……... szt. dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie.

....................................
(miejscowość, data)
……………………………….
podpis Wykonawcy
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ROZDZIAŁ III
Opis Przedmiotu Zamówienia
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Tabela cenowa

LP Opis produktu
1.
2.
3.
4.
5.

Komputer All in One
Monitor dotykowy 75”
Monitor lcd 24”
Komputer przenośny laptop
Skaner

ilość

Cena
Wartość netto
jednostkowa
w PLN
netto w PLN

Wartość
brutto w
PLN

14
4
1
6
1
Razem

Na ww. sprzęt należy naliczyć 0% stawkę podatku VAT po spełnieniu przez Zamawiającego
warunków określonych Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54,
poz. 535 z dnia 5 kwietnia 2004 art. 83, ust. 1, pkt 26 - załącznik nr. 8 pkt 1 dla poz. 1, 2, 3, pkt. 3 dla
poz. 5)
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Specyfikacja
Poz. 1 Komputer All in One z wbudowanym monitorem
Nazwa
komponentu
Typ
Zastosowanie

Procesor

Pamięć RAM
Pamięć masowa
Wydajność
grafiki

Matryca

Wyposażenie
multimedialne

Wymagane minimalne parametry techniczne
Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor.
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej,
jako lokalna baza danych.
Procesor minimum 4 rdzeniowy o taktowaniu min. 3.1 GHz, dedykowany do pracy w
komputerach stacjonarnych, TDP wynoszące min. 65W. Osiągający w teście Passmark
CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 13400 pkt. według
wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net
Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań załączyć na wezwanie
Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
8GB DDR4 2666MHz, jeden slot wolny. Możliwość rozbudowy do min 64GB.
Dysk M.2 SSD 256GB PCIe NVMe
Obudowa musi umożliwiać montaż dodatkowego dysku 2.5”.
Karta graficzna osiągająca w teście Passmark G3D Mark, w kategorii Average G3D Mark
wynik co najmniej 1540 pkt. według wyników opublikowanych na stronie
https://www.videocardbenchmark.net
Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań załączyć na wezwanie
Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
Matryca FHD (1920 x 1080) w rozmiarze min. 23.8”, z powłoką przeciwodblaskową o
parametrach nie gorszych niż:
 Jasność 250cd/m2
 Typowy kontrast 1000:1
 Typowe kąty widzenia matrycy 178 stopni (+/-89 stopni) poziomo oraz pionowo
Karta dźwiękowa min. 2 kanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High
Definition, wbudowane dwa głośniki o mocy min. 5W każdy. Wbudowany na bocznej
krawędzi czytnik kart multimedialnych z obsługą min. formatu SD w wersji min. 4.0.
Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera FHD (1920x1080).
Wbudowany w obudowę mechanizm umożliwiający skuteczne zasłonięcie obiektywu
kamery.
Cztery cyfrowe mikrofony.
Napęd optyczny DVD+/-RW
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Obudowa

Bezpieczeństwo

Typu All-in-One – płyta główna, procesor, dysk twardy oraz inne komponenty
zintegrowane z monitorem min. 23,8” w jednej obudowie.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej. Blokada ma uniemożliwiać otwarcie obudowy.
Montaż oraz demontaż podstawy nie może wymagać użycia narzędzi, a mocowanie
podstawy musi posiadać przycisk zwalniający.
Tylna pokrywa obudowy demontowana bez narzędziowo. Nie dopuszcza się stosowania
śrub motylkowych, radełkowych, czy zwykłych wkrętów. Suma wymiarów samej
obudowy (bez podstawy) nie może przekraczać 940mm. Każdy komputer powinien być
oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, ponadto musi
on być wpisany na stałe w BIOS. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący
z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym.
Zasilacz wewnętrzny o mocy max. 160W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu
zmiennego, cechujący się sprawnością na poziomie min. 85% przy 50% obciążenia.
W celu potwierdzenia sprawności zasilacza należy załączyć wydruk ze strony
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, potwierdzający
spełnienie wymogu 80plus, w przypadku kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy
które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich
zasilaczy. Wydruki 80plus musza być potwierdzone przez producenta lub dołączone
oświadczenie producenta komputera iż wskazane zasilacze przez wykonawcę spełniają
80plus.
Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o sygnalizację LED np. włącznik
POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego
komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED (zmiana barw oraz
miganie). System usytuowany na przednim panelu, nie dopuszcza się lokalizacji na
krawędziach. System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci
RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora.
Podstawa jednostki typu All – in – One musi umożliwiać:
 Regulację pochyłu pionowego w zakresie od -5 do 30 stopni.
 Regulację wysokości w zakresie minimum 10 cm.
 Ustawienie jednostki w trybie Pivot.
 Obrót podstawy w lewą oraz prawą stronę.
Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać
możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy
użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do
uszkodzenia całej płyty głównej. System diagnostyczny z graficznym interfejsem
użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego
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BIOS

menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego
składowych. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs
graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie
wymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do
internetu i sieci lokalnej.
Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalność.
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę
modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz
samej myszy. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji,
automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość
pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu
diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS
informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM,
prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie
obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie
zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości
zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej osiąganej prędkości
zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków
twardych, wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów
SATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym,
kontrolerze audio.
Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć
masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS
narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych
urządzeń, możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie
komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym
zdefiniowanym haśle administratora. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie
zidentyfikować ustawienia BIOS. Możliwość ustawienia haseł użytkownika i
administratora składających się z cyfr, małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych.
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w tym w szczególności pojedynczo),
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie
wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączania portów USB
pojedynczo.
Możliwość dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnętrznym.
Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego
boot’owania które umożliwia m.in.: uruchamianie systemu zainstalowanego na dysku
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Zarządzanie

Zgodność z
systemami
operacyjnymi i
standardami

System
operacyjny

twardym, uruchamianie systemu z urządzeń zewnętrznych, uruchamianie systemu z
serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie graficznego
systemu diagnostycznego, wejście do BIOS, upgrade BIOS.
Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu
operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC,
obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także
zapewniająca:
 monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD
wersja BIOS płyty głównej;
 zdalną konfigurację ustawień BIOS,
 zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera
zarządzającego;
 zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection
(Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych
programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego
do rozdzielczości 1920x1080 włącznie;
Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi
systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy
do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów
bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego
komputera ).
Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań załączyć na wezwanie
Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
Zainstalowany system musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane
mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
- możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością
wyboru instalowanych poprawek;
- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę
producenta systemu;
- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez
dodatkowych opłat);
- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i
v6;
- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz
multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;
30

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek,
urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi)
- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do
której podłączony jest komputer;
- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D,
zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do
uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony
producenta.
- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu;
- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników
zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu)
dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika
module indeksacji zasobów lokalnych.
- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe
oprogramowanie;
aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo,
wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami
zewnętrznymi.
- Wbudowany system pomocy w języku polskim;
- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo
widzących);
- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy
zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;
- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł
definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;
- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla
wskazanych aplikacji;
- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych
polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia
aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za
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Certyfikaty i
standardy

logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z
aplikacjami.
Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego
inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;
- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na
dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć
kopie zapasowe;
- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki,
modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.
- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji
wcześniejszej;
- Możliwość przywracania plików systemowych;
- System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci
komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie
do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)
- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą
polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie
wymogu)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia
producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.,
zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla
produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu
specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006),
w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów
wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.
Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań załączyć na wezwanie
Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
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Wymagania
dodatkowe

Ergonomia

Wsparcie
techniczne
producenta

Warunki

Wbudowane porty:
 1 x DisplayPort
 1 x HDMI In
 1 x HDMI Out
 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz, w układzie: krawędź boczna: 1 x
USB 3.2 Gen 1 Typu A oraz 1 x USB 3.2 Gen 2 Typu C; Panel tylny: 4 x USB 3.2
Gen 2 Typu A. Nie dopuszcza się, aby porty USB były umieszczone na dolnej oraz
górnej krawędzi obudowy (dłuższy bok obudowy).
 1 x port audio typu combo ( słuchawka/mikrofon) na bocznej krawędzi obudowy
(krótszy bok)
 1 x port audio-out na tylnym panelu obudowy
 1 x RJ – 45
Karta WLAN 2x2 802.11ac z Bluetooth w wersji nie niższej niż 4.2
Karta sieciowa 10/100/1000, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL
(funkcja włączana przez użytkownika).
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale
oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla
danego urządzenia; wyposażona w: min. 2 złącza SO DIMM z obsługą do 64GB DDR4
pamięci RAM, min. Przynajmniej jedno złącze z obsługą protokołu SATA III
umożliwiające bezpośrednie podłączenie oraz zasilanie dodatkowego dysku (bez
stosowania kabli zasilających).
Dwa złącza M.2 dla dysków oraz złącze M.2 bezprzewodowej karty sieciowej.
Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1.
Klawiatura USB w układzie polski programisty.
Mysz USB.
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE)
wynosząca maksymalnie 26 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem
badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę)
Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań załączyć na wezwanie
Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie
awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia
kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez
producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja
bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera,
aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery
systemu operacyjnego).
3 lata gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu -
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gwarancji

do końca następnego dnia roboczego. W przypadku awarii dysków twardych dysk
pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia o
spełnieniu tego warunku
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz
posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć
do oferty. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że
Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z
Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań załączyć na wezwanie
Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
Wykonawca dostarczy wraz z komputerem oprogramowanie producenta komputera które
Dodatkowe
oprogramowanie umożliwia pełne zarządzanie, monitoring, konfigurację a w szczególności: dystrybucję
ustawień BIOS (zawierającego wcześniej zdefiniowane ustawienia jednakowe dla
wszystkich), jednocześnie na wszystkich komputerach zgodnie z polityką bezpieczeństwa
Zamawiającego. Oprogramowanie musi w pełni integrować się z Microsoft SCCM.
Wykonawca dostarczy sterowniki w formacie dedykowanym dla Microsoft SCCM w celu
dystrybucji za pomocą dołączonego oprogramowania producenta komputera zgodnie z
polityką bezpieczeństwa Zamawiającego.
Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną
licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające:
 upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie
systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta
do najnowszej dostępnej wersji,
 możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji,
BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego
z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji o:
o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji
o dacie wydania ostatniej aktualizacji
o priorytecie aktualizacji
o zgodności z systemami operacyjnymi
o jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja
o wszystkich poprzednich aktualizacjach z informacjami jak powyżej.
 wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne
 możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku
kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga.
 rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera,
informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z
uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr )
 sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z
dokładną datą ( dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania)
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dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o
zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu
do pliku o rozszerzeniu *.xml
raport uwzględniający informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych
aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z
dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas
sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml
od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą (
dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań
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Poz. 2 Monitor dotykowy 75”
Nazwa
komponentu
Typ
Wielkość
monitora
Format ekranu
Jasność
Rozdzielczość
matrycy
Technologia
matrycy
Kontrast
Kąt widzenia
Czas reakcji
matrycy
Wbudowane
głośniki
Funkcje
monitora bez
podłączania do
komputera

Porty i złącza

Funkcje

Wymagane minimalne parametry techniczne
Dotykowy monitor interaktywny LCD z podświetleniem LED
Przekątna ekranu – Minimum 75 cali (189 cm)
Efektywna powierzchnia monitora (obszar interaktywny) - Minimum 165 cm x 93 cm
16:9
Min. 400 cd/m2
Min. 4K (3840 × 2160)
Dotykowa IR
Min. 1600:1
178 stopni
Maksimum 8 ms.
Tak, min. 2 x 15W
Przeglądarka internetowa, tryb whiteboard wraz z współdzieleniem notatek w trybie
rzeczywistym, (edycja notatek również przez podłączonych uczestników poprzez np.
smartfony lub komputery), wyświetlanie ekranu urządzenia przenośnego lub komputera,
odtwarzanie treści interaktywnych (możliwość wysyłania wykonanych w programie
komputerowym interaktywnych lekcji na monitor poprzez sieć).wyświetlanie ekranu
urządzenia przenośnego lub komputera, odtwarzanie treści interaktywnych (możliwość
wysyłania wykonanych w programie komputerowym interaktywnych lekcji na monitor
poprzez sieć)
Min.: VGA x 1, HDMI x3, USB 3.0 typ B x3, USB 2.0 typ B x1, USB 3.0 typ A x1, USB
2.0 typ A x3, stereo audio miniJack x 1, RS232 x 1, HDMI out x 1, stereo audio miniJack
out x 1. Slot na komputer OPS.
Obsługa min. 20 jednoczesnych dotknięć umożliwiająca pracę kilku użytkowników
jednocześnie z materiałem interaktywnym na tablicy wykorzystując pisaki, inne
przedmioty lub swoje palce do pisania.
Realizacja funkcji myszy oraz gestów wielodotyku przy użyciu palca (palcy), pisanie za
pomocą pisaka, ścieranie zapisków dłonią. Wszystkie te funkcje muszą być dostępne bez
konieczności przełączania trybów.
Rozpoznawanie gestów wielodotyku: dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie
punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach
i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu.
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Pobór mocy max. 115W w czasie pracy, nie więcej niż 1 W w trybie uśpienia
Współpraca z HDCP 2.2, komunikacja monitora z komputerem za pomocą przewodu
USB, system mocowania VESA wraz z uchwytem ściennym w zestawie, min. 2 pisaki w
zestawie z monitorem wraz z dedykowanym uchwytem/półką mocowaną do obudowy
monitora lub inne przygotowane przez producenta miejscem do odłożenia pisaków.
Oprogramowanie do obsługi monitora interaktywnego które pozwala na przygotowanie
Załączone
oprogramowanie treści lekcji, jej wyświetlenie w czasie zajęć i archiwizację po ich zakończeniu. Wszystkie
wyspecyfikowane funkcje musi posiadać jedno oferowane oprogramowanie. Wszystkie
opisane poniżej funkcje muszą być realizowane bez konieczności wychodzenia lub
minimalizowania programu. Nie dopuszcza się realizacji funkcji przez więcej niż jedno
oprogramowanie.
Multituch (wielodotyk)
 Program musi obsługiwać, co najmniej dwadzieścia równoczesnych dotknięć, kiedy
jest używany z kompatybilnym interaktywnym wyświetlaczem wielodotykowym.
 Aplikacja musi obsługiwać multituch (wielodotyk), gdy jest używany z
kompatybilnym monitorem interaktywnym.
 Oprogramowanie musi obsługiwać gesty multitouch wykonywane przez jednego lub
wielu użytkowników jednocześnie przy kompatybilnym monitorem interaktywnym.
 Program musi wspierać co najmniej gesty:
o powiększanie i pomniejszanie obiektu poprzez zbliżanie i oddalanie palców
dotykających go,
o obracanie obiektu poprzez przesuwanie palców osiowo względem siebie,
o przesuwanie palcem w lewo lub w prawo na pustym fragmencie strony w celu
przejścia do kolejnej lub poprzedniej strony,
o potrząśnięcie zaznaczonymi obiektami w celu ich zgrupowania lub
potrząśniecie obiektem zgrupowanym w celu jego rozgrupowania na elementy
składowe.
Tworzenie materiałów lekcyjnych
 Program do monitora interaktywnego musi pozwalać na przygotowanie i prezentację
treści lekcji lokalnie z dysku komputera. Nie dopuszczalne są rozwiązania zdalne,
chmurowe dostępne poprzez sieć Internet.
 Program do monitora interaktywnego musi zawierać kreator do tworzenia ćwiczeń
interaktywnych, który pozwala nauczycielom wybierać spośród zestawów aktywności
i szablonów graficznych, aby utworzyć zadania dla uczniów w krótkim czasie. Kreator
musi:
o zawierać co najmniej dwa różne aktywności dwa szablony graficzne, w tym
koniecznie sortowanie elementów i odwracane dwustronne karty z tekstem
i/lub obrazem,
o umożliwiać nauczycielom zapisanie treści danej aktywności ponownego jej
użycia w innej aktywności,
o pozwalać na wstawienie bezpośrednio do treści lekcji przygotowanych w
kreatorze aktywności, bez konieczności opuszczania aplikacji do monitora
interaktywnego,
Zużycie energii
Inne
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o umożliwiać nauczycielom korzystanie z losowego wyboru ucznia na podstawie
przygotowanej i zapisanej wcześniej listy uczniów danej klasy,
o przygotowane ćwiczenia interaktywne mogą być rozwiązywane przez uczniów
na monitorze interaktywnym lub poprzez sieć Internet na indywidualnych
urządzeniach komputerowych każdego z uczniów.
 Aplikacja do monitora interaktywnego musi importować i eksportować pliki
PowerPoint® oraz Interactive Whiteboard / Common File Format (IWB / CFF).
 Oprogramowanie do monitora interaktywnego musi pozwalać na wstawienie przez
użytkowników tabel bezpośrednio do treści lekcji. Program pozwala przekształcić
odręcznie narysowane tabele na tabele, które są już wstępnie sformatowane, na
podstawie przekształcanego szkicu.
 Aplikacja musi pozwalać na grupowanie stron (treści pojedynczych tablic), tak aby
możliwe było utworzenie korelacji z konspektami zajęć i harmonogramami oraz
rozbicie materiału na segmenty w celu lepszej organizacji treści programowych.
 Aplikacja musi zawierać kartę właściwości, która pozwala z jednego miejsca
modyfikować style tekstu, animacje obiektów, efekty wypełnienia kształtów i style
linii.
 Aplikacja musi zawierać zintegrowane dodatki, w tym wyświetlanie obrazów 3D i
narzędzia matematyczne bez dodatkowych opłat.
 Aplikacja musi zawierać pełny edytor równań matematycznych obsługiwany przy
pomocy klawiatury oraz rozpoznający pismo odręczne konwertując je na wyrażenia
matematyczne.
 Aplikacja musi zawierać narzędzie do graficznego odwzorowania pojęć (concept
mapping).
Prowadzenie lekcji
 Oprogramowanie musi umożliwiać nauczycielowi prowadzenie i sterowanie treścią
lekcji za pomocą tabletu działającego pod jednym z systemów operacyjnych Android
lub iOS.
 Oprogramowanie musi umożliwić użytkownikom wstawianie przeglądarek
internetowych bezpośrednio do treści lekcji (wbudowana przeglądarka internetowa).
Przeglądarka internetowa wyświetla „żywą”, interaktywną zawartość internetową
bezpośrednio na stronie. Użytkownicy muszą móc rysować i pisać po osadzonej
zawartości strony internetowej oraz przeciągać i upuszczać obrazy z wbudowanej
przeglądarki internetowej na stronę.
 Oprogramowanie musi zawierać narzędzie do nagrywania i przechowywania
aktywności na monitorze interaktywnym oraz dźwięku. Musi mieć możliwość
nagrywania całego ekranu, okna lub określonego obszaru. Musi być w stanie dodać do
nagrania znak wodny z znacznikiem czasu, informacją o dacie lub logo szkoły.
 Oprogramowanie musi umożliwić użytkownikom zresetowanie strony do ostatniego
zapisanego stanu.
 Oprogramowanie musi umożliwić użytkownikom wyczyszczenie całego cyfrowego
tuszu ze strony.
 Oprogramowanie musi zawierać narzędzie do pisania pozostawiające ślad, który
zostaje wygładzony i wyrównany dla poprawy czytelności adnotacji.
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Oprogramowanie musi zawierać narzędzie do pisania, które pozwala na:
o uruchamia efekt reflektora, po narysowaniu okręgu,
o włącza lupę, po narysowaniu prostokąta,
o pisane nim adnotacje blakną i znikają w ciągu kilku sekund.
 Oprogramowanie musi zawierać narzędzie umożliwiające użytkownikom wybranie do
wyświetlania określonej części wstawionego do treści lekcji obrazu.
 Oprogramowanie musi zawierać opcję automatycznego wypełnienia dowolnego
rysowanego ręcznie zamkniętego kształtu kolorem.
 Oprogramowanie musi zawierać narzędzie pisaka, który pozwala rysować kreską
wyglądające jak ślad kredki świecowej w dowolnym kolorze.
Zawartość lekcji
 Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczny i bezpośredni dostęp do lokalnego
folderu sieciowego, w którym nauczyciele mogą przechowywać i modyfikować
wspólną zawartość edukacyjną.
 Oprogramowanie musi zapewniać dostęp do gotowych zasobów do nauki w
społecznościowej witrynie internetowej.
 Dla użytkowników programu musi być zapewniony dostęp do co najmniej 500 lekcji.
Licencja na oprogramowanie z opisanymi funkcjami zapewniona do dostarczonego
Licencja na
oprogramowanie sprzętu minimum 4 lata od daty realizacji zamówienia
Gwarancja
3 lata gwarancji producenta realizowanej u klienta przez autoryzowany, serwis w
Polsce, certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie
urządzeń audiowizualnych.
Wliczona w cenę usługa montażu i wykonania odpowiednich instalacji niskoprądowych w
Montaż
siedzibie zamawiającego zawierająca elementy montażowe:
półka mocowana do obudowy monitora, dedykowany wieszak ścienny, przyłącza
naścienne prądowe oraz sygnałowe, okablowanie hdmi
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Poz. 3 Monitor Lcd 24”
Nazwa komponentu
Typ ekranu
Wielkość ekranu
Rozmiar plamki
Jasność
Kontrast statyczny
Kąty widzenia
(pion/poziom)
Czas reakcji matrycy
(typowy)
Rozdzielczość ekranu

Wymagane minimalne parametry techniczne
Ekran lcd (ciekłokrystaliczny) z aktywną matrycą IPS
Min. 24 cale
Maks. 0,270 mm x 0,270 mm
Min. 300 cd/m²
1000:1
- 178° w poziomie
- 178° w pionie
Maks. 14 ms (gray-to-gray)

Częstotliwość
odświeżania poziomego
Częstotliwość
odświeżania pionowego
Pochylenie monitora
Audio
PIVOT
Obrót lewo/prawo
Powłoka powierzchni
ekranu
Podświetlenie
Zużycie energii

31 - 76 kHz

Bezpieczeństwo
Waga
Złącza

Gwarancja
Certyfikaty

Min. 1920 × 1200 (16:10)

59 - 61 Hz
W zakresie 30 stopni
Wbudowane głośniki min. 2x 1W
Tak, 90 stopni
Min. 90 stopni
Antyodblaskowa
System podświetlenia LED
- Typowo: 12W
- Maksymalne: 36W
- Czuwanie: mniej niż 0,3W
Monitor musi być wyposażony dedykowany slot na linkę zabezpieczającą
- Bez podstawy: Maks. 3,2 kg
- Z podstawą: Maks. 5,5 kg
D-Sub x 1, DVI-D x 1, DisplayPort x 1,
USB upstream x1, USB 2.0 hub x2,
Wejście i wyjście 3,5 mm stereo jack
3 lat gwarancji producenta - Serwis urządzeń musi być realizowany przez
Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta
Energy Star, RoHS, TCO Certified Displays 7
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Poz. 4 Komputer przenośny laptop
Nazwa
komponentu
Zastosowanie

Wymagane minimalne parametry techniczne

Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych,
obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.
15,6” FHD (1920 x 1080), powłoką przeciwodblaskową, jasność 220 nits
Matryca
8GB DDR4 2666MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, 2 sloty na pamięci w tym min.
Pamięć RAM
jeden wolny.
Pamięć masowa Min. 256 GB NVMe SSD M.2
Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU
Procesor
Mark wynik min. 6450 punktów, wynik dostępny na stronie:
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań załączyć na wezwanie
Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
Klawiatura z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem, (układ US), min 100 klawiszy.
Klawiatura
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki stereo o mocy
Wyposażenie
min. 2x 2W.
multimedialne
Cyfrowy mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę
matrycy.
Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, 0.9 Mpix, trwale zainstalowana w
obudowie matrycy.
czytnik kart microSD, 1 port audio typu combo.
Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookoła matrycy uszczelnienie
Obudowa
chroniące klawiaturę notebooka po zamknięciu przed kurzem i wilgocią.
Komputer spełniający normy MIL-STD-810G (załączyć do oferty oświadczenie
wykonawcy opatrzone numerem postępowania na podstawie oświadczenia producenta)

Bezpieczeństwo

Łączność
bezprzewodowa

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań załączyć na wezwanie
Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i
zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia
układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość
szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu
klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania
musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.
Wbudowany czytnik linii papilarnych
Bezprzewodowa karta WLAN 802.11ac Dual Band + Bluetooth 5.0
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BIOS

Bateria i
zasilanie

Ergonomia

System
operacyjny

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna
obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz
samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych
odczytania z BIOS informacji, oraz posiadać: datę produkcji komputera (data produkcji
nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana
prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne
(nieedytowalne) pole asset tag. Możliwość ustawienia hasła dla administratora, możliwość
ustawienia hasła dla użytkownika które jednocześnie będzie blokować uruchamianie
systemu z jakichkolwiek urządzeń, możliwość konfiguracji zależności między tymi
hasłami, hasła muszą umożliwiać zawarcia w sobie znaków specjalnych, liczb i liter,
Możliwość odczytania informacji o stanie naładowania baterii (stanu użycia), podpiętego
zasilacza, zarządzanie trybem ładowania baterii (np. określenie docelowego poziomu
naładowania). Możliwość nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez
wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i konieczności aktualizacji BIOS.
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na
dysku twardym.
Bateria Li-Pol min. 4-komorowa o minimalnej pojemności 53Whr. Umożliwiająca jej
szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2
godzin.
Dedykowany zasilacz o mocy min. 65W
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie
z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE)
wynosząca maksymalnie 19dB (załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone
numerem postępowania na podstawie oświadczenia producenta)
Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań załączyć na wezwanie
Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
Zainstalowany system musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane
mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
- możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością
wyboru instalowanych poprawek;
- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę
producenta systemu;
- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych
opłat);
- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i
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v6;
- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz
multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;
- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek,
urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi)
- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do
której podłączony jest komputer;
- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D,
zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do
uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony
producenta.
- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu;
- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników
zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu)
dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego;
system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji
zasobów lokalnych.
- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie;
aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
- Zintegrowana z systemem operacyjnym funkcja BitLocker pozwalająca na szyfrowanie
partycji sektor po sektorze, stosując algorytm AES (128 lub 256 bit). Możliwość
zaszyfrowania dowolnej partycji.
- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo,
wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami
zewnętrznymi.
- Wbudowany system pomocy w języku polskim;
- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo
widzących);
- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy
zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;
- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł
definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;
- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla
wskazanych aplikacji;
- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych
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Zgodność z
systemami
operacyjnymi

Certyfikaty i
standardy

polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia
aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za
logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami.
Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego
inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;
- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na
dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć
kopie zapasowe;
- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki,
modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.
- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie
kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
- Możliwość przywracania plików systemowych;
- System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci
komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do
min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)
- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą
polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oferowanego
systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli
komputerów z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony producenta
oprogramowania)
Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań załączyć na wezwanie
Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia
producenta jednostki
Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym (wydruk
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ze strony)
EnergyStar – załączyć do oferty certyfikat lub wydruk z strony.

Porty i złącza
Gwarancja i
wsparcie
techniczne

Diagnostyka

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań załączyć na wezwanie
Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
Wbudowane porty i złącza: 1x HDMI 1.4, 1x RJ-45, 2x USB 3.1, 1x USB TYP-C z
obsługą DP 1.2, 1x USB 2.0, port zasilania, złącze linki zabezpieczającą
3 lata gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego. W przypadku awarii dysków twardych dysk
pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia o
spełnieniu tego warunku
Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie
awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia
kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez
producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja
bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera,
aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery
systemu operacyjnego)
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta
potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. Firma serwisująca musi
posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje
producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań załączyć na wezwanie
Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu BIOS
lub z poziomu menu boot, umożliwiający przetestowanie komponentów komputera. Pełna
funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być realizowana bez użycia : dostępu do
sieci i internetu, dysku twardego również w przypadku jego braku, urządzeń zewnętrznych
i wewnętrznych typu : pamięć flash, USBpen itp
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Poz. 5 Skaner
Nazwa
komponentu
Technologia
Źródło światła
Rozdzielczość
optyczna
Głębia barw

Głębia koloru
Szybkość
skanowania
Obszar
skanowania
(szer. x dł.)
Opcje
skanowania
Dzienna liczba
skanowań
(arkuszy)
Przycisk
działania
Interface
komputerowy
Oprogramowa
nie
Pobór mocy
Waga
Protokół
Kompatybilnoś
ć
Gwarancja

Wymagane minimalne parametry techniczne
CCD
LED
Min. 600 dpi
- Kolor: 48 bitów wej./ 24 bitów wyj.
- Skala szarości: 16 bitów wej./ 8 bitów wyj.
- Czarno-biały: 1 bit
- 48 bitów wejście
- 24 bitów wyjście.
- Max. 2,5 sek. (Kolor, 300dpi, A3)
- Max. 2,10 sek. (Skala szarości/ Czarno-biały, 300dpi, A3)
Maksymalny: 304.8 mm x 431.8 mm (12" x 17"), A3

Skanowanie materiałów o różnych grubościach - zarówno grubych jak i niestandardowych
dokumentów w tym dokumentów z uszkodzoną i nieregularną strukturą
Min. 2500

Scan, OCR, Copy, File, Email, Min. 2 przyciski z możliwość samodzielnego przypisania
USB 2.0
Dołączone oprogramowanie dla systemu Windows umożliwiające skanowanie obrazów
oraz rozpoznawanie pisma (OCR)
Max. 24 W (Praca), Max. 8 W (Nieaktywny)
Maksymalnie 8 kg
W pełni kompatybilny ze standardem TWAIN, WIA
Zgodność z systemami operacyjnymi Windows 7 / 8 / 10
3 lata gwarancji - Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta
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ROZDZIAŁ IV
WZÓR UMOWY
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Załącznik nr 4 do SIWZ

U M O W A nr ZP/D/09/20
zawarta w Warszawie w dniu ……………….. pomiędzy:
Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, z siedzibą w Warszawie
ul. Szczęśliwicka 40
NIP 525-00-05-840, Regon 000001488
reprezentowaną przez:
…………………………………………..
a …………… , z siedzibą w ……………… ul. ……………………….., kod ……………..
NIP . …………………, Regon …………………….
reprezentowaną przez: …………………………. zwaną dalej Wykonawcą.
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 t.j.), dalej zwaną ustawą, została zawarta umowa o
następującej treści:

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

§1
Wykonawca w terminie do trzydziestu dni od daty zawarcia niniejszej umowy zobowiązuje się
dostarczyć Zamawiającemu do jego siedziby własnym staraniem i na własny koszt i ryzyko sprzęt
informatyczny określony w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część umowy.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz
nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny,
kompletny i gotowy do pracy, a także spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne
wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu: karty gwarancyjne, świadectwa, atesty, certyfikaty i licencje na sprzęt
informatyczny i oprogramowanie określone w załączniku nr 1 wraz z dostarczanym sprzętem.
Dostawy odbywać się będą w terminach i partiach ustalonych przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość ustalenia jednego terminu dostawy na cały zamówiony sprzęt.
Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport do bezpośredniego użytkownika, koszty
załadunku oraz rozładunku i wniesienia do pomieszczeń Użytkownika w miejscu przez niego
wskazanym.
Wykonawca, przy dostawie dołączy do przedmiotu umowy kartę gwarancyjną oraz instrukcję
obsługi.
Ilościowego i technicznego odbioru przedmiotu umowy dokona upoważniony przedstawiciel
Zamawiającego.
Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem (sporządzonym przez Wykonawcę),
podpisanym przez przedstawicieli każdej ze stron.
Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający
odmówi przyjęcia dostawy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę.
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10. Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający reklamuje w ciągu 5
dni roboczych od ich stwierdzenia. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia
braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych, licząc
od daty otrzymania wezwania.
11. Wykonawca ubezpieczy przedmiot umowy do momentu przejęcia go przez Zamawiającego.
12. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu (osoba kontaktowa) gotowość dostarczenia sprzętu z co
najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, podając proponowaną datę jego dostarczenia.
§2
Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy będących przedmiotem
niniejszej umowy. Własność przechodzi na Zamawiającego z dniem wydania sprzętu.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot dostawy cenę w wysokości:
………,… zł netto + ….% stawki podatku VAT zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i
usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2017, poz. 1221 ze zm.) co daje kwotę ……….,… zł
brutto (słownie: …………………………… i 0/100 groszy); podaną w ofercie z dnia …………...
Kosztorys cenowy oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zapłata nastąpi po dostarczeniu do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji całości sprzętu
będącego przedmiotem niniejszej umowy oraz po stwierdzeniu prawidłowości realizacji dostawy.
3. Ceny podane w ofercie Wykonawcy nie mogą ulec zmianie i obowiązują przez cały czas realizacji
umowy i zawierają wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z dostawą przedmiotu umowy w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę sprzedaży przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia
przez Wykonawcę faktury VAT na konto podane w fakturze VAT widniejące w wykazie
podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów w oparciu o podpisany przez Strony końcowy
protokół odbioru sprzętu, bez uwag.
5. W razie zwłoki w zapłacie, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa
się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w
ostatnim dniu terminu płatności.
7. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez
pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności
(umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z
postanowieniami niniejszej umowy.
8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć podmiotowi trzeciemu
wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
9. Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu, rachunek bankowy Wykonawcy, określony
na fakturze figuruje w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust.1 ustawy o podatku od
towarów i usług (Dz.U.2020 poz. 106 t.j.).
§4
Warunki gwarancji i serwisu
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres …. miesięcy, licząc
od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
2. W okresie gwarancji i serwisu technicznego Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania,
następujących usług:
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3.

4.

5.
6.

7.
8.

1) napraw uszkodzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi i materiałowymi
przy wykorzystaniu nowych nie regenerowanych, nie używanych części i podzespołów;
2)
testowania poprawności działania sprzętu po wykonaniu jego naprawy;
3)
telefonicznej pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących sprzętu, zwanych dalej
„usługami serwisu gwarancyjnego”.
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego
według poniższych zasad:
1) usługi serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego świadczone będą w dni robocze w
godzinach 8 – 15 na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez Zamawiającego;
2) usługi testowania, wymienione w ust. 2 świadczone będą przez Wykonawcę automatycznie, po
każdej naprawie, bez konieczności dokonywania odrębnego zgłoszenia przez Zamawiającego;
3) zgłoszenia będą przyjmowane na numerem tel. ...................... lub na numer faks: ..................... a
także na e-mail: ................... w dni robocze od godziny 8 – 17;
4) zgłoszenia w soboty, niedziele oraz święta dokonywane będą na numer faksu lub e-mail;
5) czas reakcji lub naprawy wad, usterek lub awarii wynosić będzie:
a) reakcja na zgłoszenie awarii sprzętu w dni robocze w godzinach od 8 do 17, od chwili
zgłoszenia awarii do chwili kontaktu serwisanta z osobą wskazaną przez zgłaszającego
nastąpi nie później niż do dnia następnego do godziny 17. W przypadku zgłoszenia awarii w
piątek po godzinie 15 lub w sobotę, niedzielę oraz święto, reakcja serwisu na zgłoszenie nie
może nastąpić później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od
pracy lub święcie do godziny 17.
b) czas naprawy sprzętu liczony od chwili zgłoszenia awarii do chwili usunięcia awarii
potwierdzonej diagnostyką lub testem wynosi 1 dzień roboczy. W przypadku, gdy podany 1
dniowy termin naprawy wypada w dni wolne od pracy tj. sobota, niedziela lub święto
naprawa wykonana zostanie w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od
pracy lub święcie do godziny 15.
W przypadku konieczności wykonania naprawy w serwisie Wykonawcy lub poza granicami m st.
Warszawy, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po
dokonaniu naprawy oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy. Ze względu na
obowiązujące przepisy związane z ochroną danych osobowych, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do wymontowania i zatrzymania dysku twardego lub innych nośników danych w przypadku
konieczności wykonania naprawy w zewnętrznym serwisie Wykonawcy.
Zakres usług serwisu gwarancyjnego obejmuje również dojazd i pracę osób wykonujących
czynności serwisowe w imieniu Wykonawcy.
Każda osoba wykonująca w imieniu Wykonawcy usługi serwisu gwarancyjnego będzie posiadała
dokument tożsamości i pisemne upoważnienie wystawione przez Wykonawcę oraz będzie
zobligowana stosować się do przepisów wewnętrznych Zamawiającego dotyczących ruchu
osobowego i materiałowego.
Wykonawca będzie wykonywał usługi serwisu gwarancyjnego przy wykorzystaniu własnych
materiałów, sprzętu i narzędzi.
W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek objętych gwarancją w wyznaczonym
terminie lub sprzecznie z warunkami gwarancji, Zamawiający może usunąć je na koszt
Wykonawcy we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, z zachowaniem swoich
praw wynikających z gwarancji, chyba, że działanie Zamawiającego lub osoby trzeciej spowoduje
uszkodzenie naprawianego sprzętu. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia
Zamawiający zobowiązany jest, w formie pisemnej, do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy
o tym fakcie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakresie wykonanych prac (napraw, zmian,
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wymiany na nowe urządzenie itp.), w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wypłacić
Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość poniesionego przez Zamawiającego kosztu
wykonania tych prac.
9. W razie trzykrotnej naprawy w okresie gwarancji tego samego urządzenia, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty
wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę. Termin na wymianę wynosi maksymalnie 10 dni
kalendarzowych od chwili zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. W razie wymiany urządzenia
na nowe, wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo.
10. Zamawiający może dokonać rozbudowy sprzętu bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji.
11. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych przez
producentów sprzętu. Warunki gwarancji mają pierwszeństwo przed warunkami gwarancji
udzielonych przez producentów sprzętu w zakresie, w jakim warunki gwarancji przyznają
Zamawiającemu silniejszą ochronę.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

§5
Kary umowne
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości brutto, o której mowa w §3 ust.
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% łącznej wartości brutto
określonej w §3 ust. 1 za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w jego dostawie lub zwłoki
w usunięciu wad.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości brutto
określonej w §3 ust. 1 z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
faktycznie poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych.
Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po
uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
W przypadku, w którym rachunek bankowy Wykonawcy nie widnieje w wykazie podmiotów na
stronie Ministerstwa Finansów, Zamawiający uprawniony jest do zrealizowania zapłaty na ten
rachunek bankowy z tym tylko zastrzeżeniem, że wówczas zawiadomi o zapłacie należności na ten
właśnie rachunek Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Wykonawcy w terminie trzech
dni od dnia zlecenia przelewu. W przypadku, gdy zamawiający z winy wykonawcy poniesie szkodę
związaną z tym, iż na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy określony na
fakturze, nie figuruje w wykazie podmiotów których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od
towarów i usług (Dz. U. 2020r. poz. 106 t.j.), Wykonawca zapłaci karę w wysokości 30% wartości
faktury brutto.

§6
Odstąpienie od umowy
1. Oprócz przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów, Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy gdy:
1) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia
wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy;
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2) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje
właściwej jakości oraz terminów określonych w §1 niniejszej umowy;
3) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, w
takim przypadku Wykonawca uprawniony jest do otrzymania zapłaty za wykonaną część
umowy.
2. Odstąpienie następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia o przyczynie odstąpienia od umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o przyczynie odstąpienia.
3. W przypadku stwierdzenia dostaw wadliwie wykonanych, kosztami niezbędnymi do prawidłowego
zrealizowania dostaw obciążony zostanie Wykonawca, z którym rozwiązano umowę poprzez
odstąpienie.
4. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania kar umownych.

1.

2.
3.
4.

§7
Zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku:
1) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z
obrotu urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz
obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie
której był dokonany wybór Wykonawcy;
2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment
stanowiący przedmiot umowy.
Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za
zgodą obu stron. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy.
Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczności, o których mowa w §9 ust. 1.
Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

§8
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a także inne przepisy właściwe dla
przedmiotu zamówienia.
2. W razie powstania między stronami sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy
Zamawiający obowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje
roszczenia do Wykonawcy.
3. Wykonawca obowiązany jest ustosunkować się w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji do
roszczeń Zamawiającego.
4. Po upływie terminu określonego w ust. 2, gdy Wykonawca nie uzna roszczeń Zamawiającego lub
nie udzieli odpowiedzi na reklamację, Zamawiający może wystąpić z roszczeniem do Sądu.
5. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
6. Umowa niniejsza została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
Integralną część umowy stanowią:
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1)
2)

Załącznik Nr 1: Oferta Wykonawcy;
Załącznik Nr 2: Opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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