
                                                                       
 
 
 
 
 
                                                                                 Grudusk, 9 lutego 2011 r  
 
 
ORSO.271.2.2011 
 
 
 

OGŁOSZENIE 
 

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
„Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i 

podległych jednostek organizacyjnych w ramach projektu pn. e-Urząd 
krokiem w kierunku rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie 

Grudusk, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego, Priorytet II. Przyśpieszenie e-Rozwoju 

Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój  
e-usług” 

 
(podstawa prawna – art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych –

(Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759) 
 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9 lutego 2011 r 
- Nr ogłoszenia: 46387-2011 

 
 
 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 
 
Gmina Grudusk, w imieniu której zamówienie realizuje Wójt Gminy 
ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk 
tel/fax (023)6715012 
e-mail: gmina@grudusk.com  
 
 

2. Określenie trybu zamówienia 
 
Przetarg nieograniczony 
 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

 



www.grudusk.com 
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŜna uzyskać takŜe w Urzędzie 
Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54 – I piętro, pokój Nr 4 u Pana Jerzego 
Czarniewicza. 
 

4. Określenie rodzaju, przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 
zamówienia z podaniem informacji o moŜliwości składania 
ofert częściowych 

 
Rodzaj zamówienia – dostawa 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) Zakup na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek 
organizacyjnych: 

-stacji roboczych z oprogramowaniem 
-serwerów z oprogramowaniem 
-serwera NAS 
-monitorów LCD 
-drukarek 
-urządzenia wielofunkcyjnego 
-skanera 
-zasilaczy awaryjnych UPS 
-programu antywirusowego 

b) Dostawa i montaŜ projektora z uchwytem sufitowym i ekranem 
c/ Dostawa i montaŜ centralnego zasilacza awaryjnego UPS – 10 kV 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 4 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia – „Specyfikacja techniczna przedmiotu 
zamówienia”. 
 
Zamawiający nie przewiduje moŜliwości składania ofert częściowych. 
UmoŜliwia się wykonawcom składanie ofert równowaŜnych w stosunku do towarów 
wyszczególnionych w „Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia” za pomocą 
znaków towarowych, patentu lub pochodzenia. 
 

5. Informacja o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej 
 
Zamawiający nie przewiduje moŜliwości składania ofert wariantowych. 
  

6. Termin wykonania zamówienia 
 
do 30 marca 2011 r 
 

 
 



7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki:  
 a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich  uprawnień, 
b/  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz 
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
tj.: wykonali co najmniej 2 (dwie) dostawy komputerów (komputery stacjonarne, 
serwery, drukarki, skanery) powyŜej 20 sztuk kaŜda dostawa, o wartości brutto nie 
mniejszej niŜ 80.000 zł  kaŜda dostawa w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, 
c/ przedłoŜą opis techniczny oferowanego sprzętu potwierdzający, Ŝe sprzęt ten 
odpowiada wymaganiom minimalnym określonym przez Zamawiającego w 
„Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia”, stanowiącej załącznik Nr 4 do 
SIWZ, 
d/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia,  
e/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 
2 ustawy), 
              oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą  „spełnia – 
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w 
rozdziale VI SIWZ. 
 

8. Informacja na temat wadium 
 
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 5.000 zł. 
Wadium moŜe być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie 
kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych, 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., Nr 109 poz.1158 z późn.zm.). 
Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy  
Nr 07822000040000016920000001 w Banku Spółdzielczym w Grudusku. 
 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia przyjęto następujące kryterium oceny 
ofert: cena – 100 %. 
 
    10. Miejsce i termin składania ofert 
 
Oferty naleŜy składać w budynku Urzędu Gminy Grudusk, ul.Ciechanowska 54, 
I piętro, pokój Nr 4, do dnia 21 lutego 2011 r, do godz.10oo. 



 
 11. Termin związania z ofertą 
  
30 dni od terminu złoŜenia ofert. 
 
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
 
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 
     
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego  
      systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, 
      na której będą zamieszczone dodatkowe informacje   
      dotyczące dynamicznego systemu zakupów 
  
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
 
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej  
       oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z 
       adresem strony internetowej, na której będzie 
       prowadzona aukcja elektroniczna 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie przewiduje się zastosowania aukcji 
elektronicznej. 
 
15. Informacja o przewidywanych zamówieniach  
       uzupełniających 
 
Przewiduje się moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających, które stanowić mogą 
nie więcej niŜ 50 % zamówienia podstawowe i polegać będą na powtórzeniu tego 
samego rodzaju zamówienia. 
 
 
 
                                                                                              Wójt 
                                                                            mgr Jacek Oglęcki 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                                                         

 
 
 
 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
„Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i 

podległych jednostek organizacyjnych w ramach projektu pn. e-Urząd 
krokiem w kierunku rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie 

Grudusk", realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet II. 

Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój  
e-usług” 

 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

 
powyŜej 14.000 euro 

 
 
INFORMACJE OGÓLNE 
 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie:  
a/ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  
2010 r Nr 113 poz.759) 
b/ Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie 
dokumentów jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r Nr 226 poz.1817) 
c/ Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 224 poz.1796) 
2. Składając ofertę Wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki 

postawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 
dalej „SIWZ”. 

3. Od Wykonawcy oczekuje się dokładnego zapoznania się i przestrzegania 
wszystkich instrukcji i warunków zawartych w niniejszej Specyfikacji. 

 
 
                                                                                    Zatwierdzam 
                                                                                     Wójt 
                                                                                                  mgr Jacek Oglęcki 



I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 
Gmina Grudusk, w imieniu której zamówienie realizuje Wójt Gminy  
06-460 Grudusk ul.Ciechanowska 54 
tel.  (023)6715012, (023)6715070, (023)6715206 
fax. (023)6715012 
e-mail: gmina@grudusk.com 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 

1/ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – 
Prawo zamówień publicznych. 
2/ Zamawiający moŜe udzielić zamówienia „z wolnej ręki”, jeŜeli zachodzi co 
najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a/ w przypadku udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień 
dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających 
łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego 
prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek 
sytuacji niemoŜliwej wcześniej  do przewidzenia, jeŜeli: 

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia 
dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia 
niewspółmiernie wysokich kosztów, lub 

- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzaleŜnione od wykonania 
zamówienia dodatkowego 

   b/ w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy zamówień uzupełniających, 
stanowiących nie więcej niŜ 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających 
na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, jeŜeli zamówienie podstawowe 
zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego a zmówienie uzupełniające 
było przewidziane w SIWZ dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu 
zamówienia w niej określonego. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1/ Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) Zakup na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek 
organizacyjnych: 

-stacji roboczych z oprogramowaniem 
-serwerów z oprogramowaniem 
-serwera NAS 
-monitorów LCD 
-drukarek 
-urządzenia wielofunkcyjnego 
-skanera 
-zasilaczy awaryjnych UPS 
-programu antywirusowego 

b) Dostawa i montaŜ projektora z uchwytem sufitowym i ekranem 
c/ Dostawa i montaŜ centralnego zasilacza awaryjnego UPS – 10 kV 



 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 4 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
2/ Zaleca się, aby Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko obejrzał miejsce 
robót oraz zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 
prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianych 
robót.  
3/ Rodzaj zamówienia – dostawa. 
5/ Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
     48820000-2 
     48000000-8 
     30213300-8 
     30213100-6 
     33195100-4 
     30216110-0 
     30232110-8 
   
IV. Termin wykonania zamówienia 
 
Wymagany termin wykonania zamówienia -  do 30 marca 2011 r 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania ceny spełniania tych warunków 
 
1/ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
następujące warunki:  
 a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich  uprawnień, 
b/  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz 
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
tj.: wykonali co najmniej 2 (dwie) dostawy komputerów (komputery stacjonarne, 
serwery, drukarki, skanery) powyŜej 20 sztuk kaŜda dostawa, o wartości brutto nie 
mniejszej niŜ 80.000 zł  kaŜda dostawa w okresie trzech ostatnich lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, 
c/ przedłoŜą opis techniczny oferowanego sprzętu komputerów (na załączniku Nr 1B) 
potwierdzający, Ŝe sprzęt ten odpowiada wymaganiom minimalnym określonym przez 
Zamawiającego w „Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, stanowiącej 
załącznik Nr 4 do SIWZ, 
d/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 
e/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 
2 ustawy PZP), 
2/ Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą  „spełnia – 
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w 
rozdziale VI SIWZ. 



Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ w/w warunki 
Wykonawca spełnił. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym 
terminie nie złoŜyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, 
lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli wymagane przez 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zamierające błędy, lub którzy złoŜyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo 
ich złoŜenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie 
później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert Zamawiający moŜe takŜe 
wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŜenia wyjaśnień. 
3/ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
a/  Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując 
je nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem 
sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, 
b/ Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, 
z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, 
c/ Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
d/ osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 
e/ spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, 
f/ spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, 
g/ spółki komandytowe oraz spółki komandytowoakcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 



postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub  inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, 
h/ osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowanie o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 
i/ podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary, 
j/ Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy 
4/ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ Wykonawców, 
którzy: 
a/ wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w 
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do 
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art.62 ust.1 pkt 2 lub 
art.67 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
b/ złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania 
c/ nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
d/ nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym równieŜ na 
przedłuŜony okres związania z ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu 
związania ofertą. 
5/ Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z 
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu 
 
1/ W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania 
działalności objętej niniejszym zamówieniem oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy, zobowiązany jest do złoŜenia i załączenia do oferty 
następujących dokumentów: 
a/ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z wykorzystaniem 
wzoru – załącznik Nr 3, 
b/ aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 



rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 
m-cy przed upływem terminu składania ofert,  
c/ aktualnych zaświadczeń właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 
społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie odroczenie 
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niŜ 3 m-ce przed upływem 
terminu składania ofert 
2/ W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, 
zobowiązany jest on do złoŜenia i załączenia do oferty następujących dokumentów: 
a/ wykazu wykonanych co najmniej dwóch dostaw komputerów (komputery 
stacjonarne, serwery, drukarki, skanery) powyŜej 20 sztuk kaŜda dostawa, o wartości 
brutto nie mniejszej niŜ 80.000 zł  kaŜda dostawa w okresie trzech ostatnich lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, 
b/ opisu technicznego oferowanego sprzętu potwierdzającego, Ŝe sprzęt ten 
odpowiada wymaganiom minimalnym określonym przez Zamawiającego w 
„Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia”, stanowiącej załącznik Nr 4 do 
SIWZ. 
3/ W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty: 
a/ sprawozdanie finansowe albo jego części a jeŜeli podlega ono badaniu przez 
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, równieŜ z opinią o 
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie 
zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów 
określających obroty oraz zobowiązania i naleŜności – za okres nie dłuŜszy niŜ trzy 
lata obrotowe a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, 
4/ Inne wymagane dokumenty: 
a/ formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 1 wraz ze szczegółową 
wyceną oferowanego sprzętu – załącznik Nr 1 A  
b/ opis techniczny oferowanego sprzętu załącznik Nr 1 B 
c/ oświadczenie o spełnianiu wymogów art.22 ust.1 ustawy – załącznik Nr 2 
d/ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik Nr 3 
e/ dowód wpłacenia wadium, 
f/ parafowany projekt umowy (kaŜda strona)  – załącznik Nr 5 
7/ JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt b, e i 
f, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
c/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne, albo Ŝe nie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 
8/ JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7 oraz 



w pkt 1 ppkt d, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
9/ Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania, stanowiące  
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, nie później niŜ w terminie 
składania ofert, Ŝe nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: 
„Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r Nr 47, poz.211 z późniejszymi 
zmianami).” 
Wykonawca nie moŜe zastrzec następujących informacji zawartych w  ofercie: nazwy 
oraz adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności. 
 10/ Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w 
konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 
a/  Wykonawcy przedłoŜą wraz z oferta umowę określającą strony umowy, cel 
działania, okres waŜności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania przez kaŜdego z nich, sposób odpowiedzialności 
/wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców/, 
b/ w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, kaŜdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi 
udokumentować: 
- Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 1-9 ustawy Prawo 
zamówień publicznych 
- przynajmniej w 50 % spełnia warunki w zakresie doświadczenia zawodowego, 
posiadanego potencjału technicznego oraz osiągniętego  obrotu, 
c/ Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika /lidera/ do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 
publicznego. Umocowanie moŜe wynikać z treści umowy  konsorcjum lub zostać 
przedłoŜone oddzielnie wraz z ofertą /uwaga: treść pełnomocnictwa powinna 
dokładnie określać zakres umocowania/, 
d/ zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, właściwe dokumenty muszą być 
złoŜone przez kaŜdy podmiot. 
11/ Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niŜ na dzień składania ofert, 
spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1, i brak podstaw do wykluczenia 
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych. 
12/ Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 



13/ JeŜeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 
moŜe przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 
spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 
14/ Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli 
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie 
złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli wymagane oświadczenia i dokumenty 
zawierające błędy lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do złoŜenia ich w 
wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich złoŜenia  oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na 
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych 
przez Zamawiającego, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania 
ofert. 
 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, 
a takŜe wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami 
 
1/ Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy  
przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uwaŜa się za złoŜone w 
terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została 
niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
2/ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ przekaŜe niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją takŜe na stronie 
internetowej. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nie prowadzącej do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, zamawiający przedłuŜa termin składania ofert i informuje o tym  
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza taką informację na stronie 
internetowej . 
3/ Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego 
nie później niŜ do dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. 
4/ JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie 
wpływa na bieg terminu składania wniosku. 
5/ Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców. 
6/ Osobami upowaŜnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
Wójt Gminy Jacek Oglęcki 
Urząd Gminy Grudusk  
tel.(23)671-50-12 w godz.8oo-16oo 



tel.kom. 606413384 
Informatyk – Szymon Budnicki 
tel.kom. 503597719 
W sprawach procedury przetargowej – Jerzy Czarniewicz 
tel.(23)6715206 w godz.8oo-16oo 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
1/ Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium 
przetargowe w wysokości 5.000 zł /słownie: pięć tysięcy/, przed upływem terminu 
składania ofert. 
2/ Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
a/ pieniądzu 
b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym 
c/ gwarancjach bankowych 
d/ gwarancjach ubezpieczeniowych 
e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości /Dz.U. Nr 109, poz.1158 z późn.zm./. 
3) Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na konto 
Urzędu Gminy Nr 07822000040000016920000001 w Banku Spółdzielczym 
w Grudusku. 
4/ Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pienięŜnego przyjmuje się termin 
uznania na rachunku zamawiającego. 
5/ Wadium w innej formie niŜ pienięŜna naleŜy złoŜyć w formie oryginału w kasie 
Urzędu Gminy Grudusk – I piętro, przed upływem terminu składania ofert. 
6/ Z treści gwarancji /poręczenia/ musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób 
reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upowaŜnionego 
/upełnomocnionego/ przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w 
sposób umoŜliwiający jego identyfikację np. złoŜony wraz z imienną pieczątką lub 
czytelny /z podaniem imienia i nazwiska/. Z treści gwarancji winno wynikać 
bezwarunkowe, na kaŜde pisemne Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego w 
terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu 
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
7/ Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem pkt 12 SIWZ. 
8/ Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, jeŜeli jego wniesienia 
Ŝądano. 
9/ Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który 
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
10/ Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie pkt 7, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 
terminie określonym przez Zamawiającego. 



11/ JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z  odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
12/ Zamawiający zatrzymuje wadium  wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, nie złoŜy Ŝądanych dokumentów, oświadczeń lub 
pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego 
stronie. 
13/Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego 
oferta została wybrana: 
a/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie 
b/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy 
c/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z 
przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 
 
IX. Termin związania  ofertą 
 
1/ Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni. 
2/  Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe 
przedłuŜyć termin związania z ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co 
najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie dłuŜej jednak niŜ 60 dni. Odmowa wyraŜenia zgody na przedłuŜenie terminu 
związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
3/ PrzedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą. JeŜeli 
przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1/ Ofertę naleŜy złoŜyć wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do 
SIWZ. 
2/ Treść złoŜonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. UmoŜliwia się Wykonawcom 
złoŜenie ofert równowaŜnych w stosunku do towarów wyszczególnionych w 
„Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia” za pomocą znaków towarowych, 
patentu lub pochodzenia. 
3/ Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, 
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz złoŜona w jednym egzemplarzu. 
4/ Oferta powinna być podpisana przez osobę/y/ upowaŜnioną do reprezentowania 
 Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadające cenie 
oferty. 
5/ Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie przez jednego   
Wykonawcę więcej niŜ jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania 
alternatywne, spowoduje jej odrzucenie. 



6/ Formularz ofertowy i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być 
podpisane przez upowaŜnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy. 
a/ w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być  poświadczone 
za zgodność z oryginałem przez upowaŜnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy, 
b/ poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 
umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), 
c/ w przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem 
kopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy, naleŜy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej 
notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 
7/ PoŜądane jest aby kaŜda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) 
była ponumerowana kolejnymi numerami. 
8/ Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 
uniemoŜliwiający samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich). 
9/ Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) 
muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osoby(ę) podpisujące(ą) 
ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umoŜliwiający identyfikację 
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 
10/ Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art.96 ust.3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i 
podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu po upływie terminu ich składania. Wyjątkiem są informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert, 
zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. 
a/ przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47 poz.211 z 
późniejszymi zmianami), rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, 
iŜ nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, 
b/ stosowne zastrzeŜenie Wykonawca winien złoŜyć na formularzu ofertowym, 
c/ Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa 
były przez Wykonawcę złoŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem; 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. 
Uwaga: 
d/ zastrzeŜenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu w/w ustawy, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art.89 
ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
e/ Wykonawca w szczególności nie moŜe zastrzec informacji dotyczących ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofercie (por.art.86 ust.4 ustawy). 
11/  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem 
oferty z zastrzeŜeniem art.93 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
12/ W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia: 



a/ ich oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała                                                  
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, 
b/ wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z    
pełnomocnikiem (liderem) 
c/ wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na 
„Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać dane 
dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 
13) Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętym nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie) 
zaadresowanej na adres Zamawiającego. 
a/ kopertę naleŜy zaadresować jak niŜej:        
 
     Gmina Grudusk  

    Oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne: „Dostawa sprzętu 
informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych 

jednostek organizacyjnych w ramach projektu pn. e-Urząd krokiem w 
kierunku rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Grudusk", 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego, Priorytet II. Przyśpieszenie e-Rozwoju 

Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój  
e-usług” 

           Nie otwierać przed 21 lutego  2011 r  godz.1015 
 
  b/ koperta powinna być opatrzona takŜe nazwą i adresem Wykonawcy, 
c/ ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, naleŜy 
przygotować w sposób określony w ppkt a i b oraz przesłać w zewnętrznym 
opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób: 
 
Urząd Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk 

Oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne:   
„Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i 

podległych jednostek organizacyjnych w ramach projektu pn. e-Urząd 
krokiem w kierunku rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie 

Grudusk", realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet II. Przyśpieszenie 

e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój  
e-usług” 

   Dostarczyć do pokoju Nr 4 I piętro do dnia 21 lutego 2011 r  
    godz.10oo 

 

 
d/ konsekwencje złoŜenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty 
jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w 
terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca, 
e/ wykonawca na Ŝyczenie otrzyma pisemne potwierdzenie złoŜenia oferty wraz z 
numerem, jakim oznakowana została oferta. 
14/ Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złoŜonej oferty pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 



15/ Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone wg takich samych 
zasad jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowane z 
dopiskiem „ZMIANA”.  
16/ Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad 
jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie  „WYCOFANIE”. 
 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert 
 
1/ Oferty naleŜy składać w Urzędzie Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54, I 
piętro, pokój Nr 4, w terminie do dnia 21 lutego 2011 r do godz.10oo 

2/ Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złoŜona po terminie. 
3/ Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego 
pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do Urzędu Gminy Grudusk przed 
upływem terminu składania ofert. 
4/ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lutego 2011 r godz.1015 w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Grudusk – II piętro. 
Otwarcia ofert oraz ich oceny dokona Komisja Przetargowa, powołana Zarządzeniem 
Nr 81/2004 Wójta Gminy Grudusk z dnia 21 kwietnia 2004 roku. 
5/ Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.. 
6/ Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zostaną dołączone do ofert. 
7/ Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po 
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofanych nie 
będą otwierane. 
8/ Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmę) oraz adres 
Wykonawców, których oferta będzie otwierana, a takŜe informacje dotyczące  ceny 
oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawarte w ofercie. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu 
ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, informacje z sesji 
otwarcia ofert. 
 
XII. Opis sposobu obliczania ceny 
 
1/ Cenę oferty naleŜy obliczyć w oparciu o załączoną „Specyfikację techniczną 
przedmiotu zamówienia”.                                                                                                                                                                                          
2/ Pominięcie w wycenie  lub wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian 
w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach 
„Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia”, spowoduje odrzucenie oferty.  
3/ Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji 
wyszczególnionych w „Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia”. 
4/ Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem 
naleŜnego podatku VAT – jeŜeli występuje. 
5/ Cena moŜe być tylko jedna. 
6/ Cena oferty określona przez Wykonawcę, zostanie ustalona na okres waŜności 
umowy i nie będzie podlegała zmianom.  

  



XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty, wraz  z podaniem kryteriów  i sposobu 
oceny ofert 

 
1/ Oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja Przetargowa na 
podstawie analizy dokumentów złoŜonych  w ofertach. 
2/ Członkowie Komisji Przetargowej ocenią poszczególne oferty kierując się 
kryterium: 

- cena: 100% 
3/ Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe 
proporcjonalnie mniej, według formuły: 

 
 
                                              
                                             cena najniŜsza 
   punktacja badanej oferty =  --------------------       x 100 
                                             cena badanej oferty 

 
4/ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza / najtańsza/ w oparciu o podane kryterium. 
5/ W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści i złoŜonych ofert. 
6/ Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych 
zmian treści oferty. O dokonanych czynnościach zamawiający niezwłocznie 
zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
7/ W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać  wyboru  oferty 
najkorzystniejszej  ze względu na to, Ŝe zostały złoŜone oferty  o takiej samej cenie , 
wezwie on Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w określonym przez 
niego terminie ofert dodatkowych. 
8/ Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ 
zaoferowane w złoŜonych ofertach. 
9/ Zamawiający odrzuca ofertę , jeŜeli: 
a/ jest niezgodna z ustawą, 
b/ jej treść nie odpowiada treści SIWZ, chyba, Ŝe zaistniałe omyłki nie powodują 
zmian treści oferty, 
c/ jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
d/ zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e/ została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, 
f/ zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
g/ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP, 
h/ jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 
10/ Zamawiający uniewaŜni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli: 
a/ nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 



b/ cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, jaką Zamawiający moŜe 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, Ŝe Zamawiający moŜe zwiększyć 
te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 
c/ zostały złoŜone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 
d/ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania 
nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej przewidzieć 
e/ postępowanie obarczone jest niemoŜliwą do usunięcia wadą uniemoŜliwiającą 
zawarcie niepodlegającej uniewaŜnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
11/ O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 
zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
a/ ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert, 
b/ złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert, 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
PowyŜsza informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
12/ O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn 
leŜących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złoŜyli oferty nie 
podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów 
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 
13/ W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, 
zawiadamia o wszczęciu tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 
przedmiot zamówienia. 
 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać 
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego 
 
1/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o: 
a/ wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsce zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację 
przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
b/ Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne 
c/ Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
d/ terminie, po którego upływie moŜe być zawarta umowa w sprawie zamówienia 
publicznego. 
2/ W/w informacja zamieszczona zostanie na stronie internetowej oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
3/ W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy. Umowa moŜe zostać 
zawarta w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 



wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zawiadomienie to zostało przesłane w 
sposób określony w art.27 ust.2, albo 10 dni – jeŜeli zostało przesłane w inny 
sposób.  
4/ Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem  terminów, o których mowa w pkt 3, jeŜeli: 

- złoŜono tylko jedną ofertę, 
- nie odrzucono Ŝadnej oferty, 
- nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy.  

5/ JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
i nie wnosi wymaganego  zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŜnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy PZP.    
   
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego        
wykonania umowy 

 
1/ Zamawiający Ŝądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, 
wniesienia zabezpieczenia  naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie/ z podatkiem VAT/. 
2/ Zabezpieczenie moŜe być wnoszone  według wyboru Wykonawcy w jednej lub w 
kilku następujących formach: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie 
kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym, w gwarancjach bankowych lub 
gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w 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. 
3/ Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 
4/ W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŜe wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
3/ W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń powinny 
być one wystawione na okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji. 
4/ Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy będzie musiało być wniesione 
przed podpisaniem umowy. 
5) Wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy zostanie zwrócone w 
terminach :  
a/ w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 
za naleŜycie wykonane w wysokości 70 %, 
b/ w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady w wysokości 30 %. 
6/ JeŜeli zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie wniesione w 
pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
wykonawcy. 
7/ Zamawiający moŜe wstrzymać się ze zwrotem zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy, jeŜeli w dacie upływu terminu zwrotu Wykonawca będzie w 
trakcie usuwania wad. W tym przypadku zwrot nastąpi w następnym dniu po 
zakończeniu i odbiorze usuniętych wad. 



 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną 
 wprowadzone do treści zawieranej umowy w  
 w sprawie zamówienia publicznego 
 
1/ Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze / projekcie 
umowy/  załączonym do SIWZ- załącznik Nr 5. W sporządzonej ofercie Wykonawca 
musi uwzględnić zapisy wzoru umowy. 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 przysługujących Wykonawcy w toku 
 postępowania o zamówienie publiczne 
 
1/ Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP, Wykonawcy przysługuje 
odwołanie. 
2/ Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub 
zapytania o cenę, 

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, 

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
- odrzucenia oferty odwołującego. 

3/ Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
4/ Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 
albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. 
5/ Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. 
6/ Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w 
sposób określony w art.27 ust.2 ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeŜeli zostały 
przesłane w inny sposób. 
7/ Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji na stronie 
internetowej. 
8/ Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w pkt 6 i 7, w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
9/ Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego 
dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 



10/ Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
11/ Pozostałe informacje na powyŜszy temat znajdują się w dziale VI-środki ochrony 
prawnej ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 
XIII. Postanowienia końcowe. 

 
1/ Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. 
Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 
lub uniewaŜnieniu postępowania, z tym Ŝe oferty udostępnia się od chwili ich 
otwarcia. Udostępnienie zainteresowanym dokumentów odbywać się będzie wg 
poniŜszych zasad: 
a/ Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku, 
b/ Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 
c/ Zamawiający wyznaczy członka Komisji Przetargowej, w którego obecności 
udostępnione zostaną dokumenty, 
d/ udostępnienie moŜe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w 
czasie godzin jego urzędowania, 
e/ na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przesyła kopię protokołu wraz z 
załącznikami pocztą, faxem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem 
Zamawiającego 
2/ W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 
 
 
 
Załączniki do SIWZ -  nr: 

1. Druk oferty /formularz oferty/.  
1A. Szczegółowa wycena oferowanego sprzętu. 
1B. Opis techniczny oferowanego sprzętu. 
2. Druk oświadczenia o spełnieniu wymogu art.22 ust.1 ustawy. 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 
4. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. 
5. Projekt umowy wraz z załącznikami. 

   
 

 
                                                                                               
 
 
 
 
                                                                                                   
 
                                                                                         
 
 
 
 



                                                                                                 Załącznik Nr 1 
 
 
                                   

O F E R T A 
 
 
Nazwa oferenta: 
 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
 
Siedziba oferenta: 
 
........................................................................................................................ 
 
Nr tel/fax......................................................................................................... 
 
Składa ofertę dla: Gminy Grudusk w postępowaniu prowadzonym w trybie – 
przetargu nieograniczonego 
„ Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych 

jednostek organizacyjnych w ramach projektu pn. e-Urząd krokiem w kierunku 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Grudusk, realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet II. 

Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój e-usług” 
 

 
 
Wartość oferty wynosi: 
                                        

netto……………………………………………zł 
                                       

………% VAT………………………………….zł 
                                      

brutto……………………………………………zł 
 
Słownie 
złotych:………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
 
 
  

 
 
 
                                                                           ........................................................................... 
                                                                                                                 (pieczęć i podpis osoby/osób upowaŜnionych) 

 
                    



Załącznik Nr 1 A  
 
 

Szczegółowa wycena oferowanego sprzętu 
 

 
Cena 

 
Lp 
 

 
Nazwa sprzętu 

 
Jm 

 
Ilość 

 
netto 

 
brutto 

1 Stacja robocza – typ.1 szt 11   
2 Stacja robocza – typ.2 szt 8   
3 Monitor LCD szt 21   
4 Serwer – typ.1 szt 1   
5 Serwer – typ.2 szt 1   
6 Serwer NAS szt 1   
7 Drukarka szt 3   
8 Urządzenie wielofunkcyjne szt 1   
9 Skaner szt 1   
10 Zasilacz awaryjny UPS szt 3   
11 Projektor z uchwytem sufitowym i ekranem szt 1   
12 Program antywirusowy szt 20   
13 Centralny zasilacz awaryjny UPS szt 1   
 

Cena łączna 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 Załącznik Nr 1 B 
Opis techniczny oferowanego sprzętu 

                                                                                                                     
Stacja robocza - Typ1 - szt. 11 

 
 
 
Stacja robocza - Typ2 - szt. 8 

 
 
 
 
 

Lp Parametr Parametr oferowany Spełnia / nie spełnia 
1 Płyta główna   
2 Chipset   
3 Procesor   
4 Pamięć RAM   
5 Dysk twardy   
6 Karta graficzna   
7 Karta dźwiękowa   
8 Karta sieciowa   
9 Porty   
10 Klawiatura   
11 Mysz   
12 Napęd optyczny   
13 System operacyjny   
14 Obudowa   
15 BIOS   
16 Certyfikaty i standardy   
17 Gwarancja na cały zestaw 

z monitorem 
  

18 Inne   
19 Oprogramowanie 

dodatkowe 
  

Lp Parametr Parametr oferowany Spełnia / nie spełnia 
1 Płyta główna   
2 Chipset   
3 Procesor   
4 Pamięć RAM   
5 Dysk twardy   
6 Karta graficzna   
7 Karta dźwiękowa   
8 Karta sieciowa   
9 Porty   
10 Klawiatura   
11 Mysz   
12 Napęd optyczny   
13 System operacyjny   
14 
 

Obudowa   

15 BIOS   
16 Certyfikaty i standardy   
17 Gwarancja na cały zestaw 

z monitorem 
  

18 Inne   



 
Monitor LCD - szt. 21 
 

 
 
Serwer - Typ1 - szt. 1 
Lp Parametr Parametr oferowany Spełnia / nie spełnia 
1 Obudowa   
2 Płyta główna   
3 Procesor   
4 RAM   

5 Gniazda PCI   
6 Interfejsy sieciowe   
7 Napęd Optyczny   

8 Porty   
9 Dyski twarde    
10 Zasilacz   
11 Wnęki na napędy   
12 Wymagania dodatkowe   
13 System operacyjny   
14 Video   
15 Warunki gwarancji dla 

serwera 
  

16 Dokumentacja 
uŜytkownika 

  

17 Certyfikaty   
18 Inne   

 
 

Lp Parametr Parametr oferowany Spełnia / nie spełnia 
1 Typ ekranu   
2 Rozmiar plamki   
3 Jasność   
4 Kontrast   
5 Kąty widzenia 

(pion/poziom)   

6 Czas reakcji matrycy   
7 Rozdzielczość maksymalna   
8 Częstotliwość odświeŜania 

poziomego 
  

9 Częstotliwość odświeŜania 
pionowego 

  

10 Nachylanie monitora   
11 ZyŜycie energii   
12 Powłoka powierzchni 

ekranu   

13 Podświetlenie   
14 Bezpieczeństwo   
15 Waga bez podstawy   
16 Złącze    
17 Gwarancja   
18 Certyfikaty   
19 Inne   



Serwer – Typ2 - szt. 1 
Lp Parametr Parametr oferowany Spełnia / nie spełnia 
1 Obudowa   
2 Płyta główna   
3 Procesor   
4 RAM   

5 Gniazda PCI   
6 Interfejsy sieciowe   
7 Napęd Optyczny   

8 Porty   
9 Dyski twarde    
10 Zasilacz   
11 Wnęki na napędy   
12 Wymagania dodatkowe   
13 System operacyjny   
14 Video   
15 Warunki gwarancji dla 

serwera   

16 Dokumentacja 
uŜytkownika 

  

17 Certyfikaty   
18 Inne   

19 Dodatkowe licencje   

 
 
Serwer NAS – szt.1 
Lp Parametr Parametr oferowany Spełnia / nie spełnia 
1 Typ urządzenia    
2 Procesor:   
3 Pamięć Flash:   
4 Pamięć RAM:   
5 Obsługiwane dyski:   
6 Zainstalowane dyski    
7 Porty LAN   
8 Diody LED:   
9 Port USB:   
10 Przyciski:   
11 Głośnik systemowy      
12 Waga bez dysków   
13 System Operacyjny   
14 Łączenie w sieci   
15 Zarządzanie dyskiem   
16 Zarządzanie 

uŜytkownikiem   

17 Zarządzanie systemem 
plików 

  

18 Gwarancja   
 
 
 
 
 
 



Drukarka – szt.3 

 
 
Urządzenie wielofunkcyjne – szt.1 

Lp Parametr Parametr oferowany Spełnia / nie spełnia 
1 Typ drukarki   
2 Prędkość drukowania    
3 Czas wydrukowania 

pierwszej strony   

4 Podłączenie   
5 Wydruki dwustronne   
6 Pojemność na papier   
7 Maksymalna rozdzielczość 

wydruku 
  

8 Pamięć drukowania 
(standardowa/maksymalna)   

9 Procesor   
10 Dopuszczalne obciąŜenie   
11 Gramatura papieru   
12 Języki opisu strony (PDL)   
13 Zgodność z normą ENERGY 

STAR 
  

14 ZuŜycie energii   
15 Gwarancja:    

Lp Parametr Parametr oferowany Spełnia / nie spełnia 
1 Typ urządzenia   
2 Prędkość   
3 Wydajność w cyklu 

roboczym 
  

4 Podajniki papieru    
5 Taca odbiorcza   
6 Automatyczne drukowanie 

dwustronne   

7 Czas druku pierwszej 
strony 

  

8 Rozdzielczość druku   
9 Pamięć (standardowa / 

maksymalna)   

10 Procesor   
11 Języki opisu strony   
12 Łączność   
13 Funkcje druku   
14 Funkcje kopiowania   
15 Faks   
16 Funkcje skanowania   
17 Obsługa nośników   
18 Sterowniki   
19 Zgodność z normą 

ENERGY STAR   

20 ZuŜycie energii   
21 Gwarancja:    



 
Skaner – szt.1 

Lp Parametr Parametr oferowany Spełnia / nie spełnia 
1 Typ Skanera    
2 Układ Optyczny    
3 Rozdzielczość optyczna    
4 Rozdzielczość sprzętowa    
5 Głębia kolorów    
6 Prędkość skanowania    
7 Dołączone 

oprogramowanie  
  

8 Podajnik    
9 Sterowniki    
10 Podłączenie  

 
 

 

11 Obszar skanowania    
12 Dopuszczalne dzienne 

obciąŜenie  
 

 
 

13 Obsługa  
   

14 Gwarancja  
   

 
 
Zasilacz awaryjny UPS – szt.3 

 
 
 
 
Projektor z uchwytem sufitowym i ekranem – szt 1  
 

Lp Parametr Parametr oferowany Spełnia / nie spełnia 
PROJEKTOR 

1 TECHNOLOGIA PROJEKCJI   
2 ROZDZIELCZOŚĆ   
3 NATĘśENIE ŚWIATŁA 

BIAŁEGO 
Tryb zwykły/oszczędzania 
energii 

 

 

4 KONTRAST   

Lp Parametr Parametr oferowany Spełnia / nie spełnia 
1 Moc wyjściowa   
2 Napięcie wejściowe   
3 Kształt napięcia 

wyjściowego 
  

4 Kształt napięcia 
wyjściowego przy akumul.   

5 Ilość gniazd wyjściowych   
6 Zimny start   
7 Interfejs połączenia z 

komputerem 
  

8 Gwarancja:    



5 WIELKOŚĆ OBRAZU   
6 WSPÓŁCZYNNIK 

POWIĘKSZENIA 
  

7 KOREKCJA EFEKTU 
TRAPEZU 

  

8 śywotność lampy (tryb 
normalny/ekonomiczny)   

9 WEJŚCIE OBRAZU 
Komputer 
Wideo 
Pamięć USB 
Cyfrowe 

 

 

10 WEJŚCIE DŹWIĘKU 
Komputer 
Wideo 
Cyfrowe 

 

 

11 FUNKCJE 
ZAAWANSOWANE 
Zabezpieczenia 
 
Obsługa 
 
Ekran 

 

 

12 POZIOM HAŁASU 
Tryb zwykły/oszczędzania 
energii 

 
 

13 DŹWIĘK   
14 POBÓR MOCY 

Tryb zwykły/oszczędzania 
energii 
Stan gotowości 

 

 

15 GWARANCJA   
EKRAN PROJEKCYJNY 

16 Wielkość ekranu     
17 Powierzchnia projekcyjna   
18 Współczynnik odbicia 

światła   

19 Obudowa   
20 Uchwyt ręczny do 

wysuwania ekranu i 
regulacji wysokości 

 
 

21 Specjalnie dopasowane 
uchwyty przeznaczone do 
montaŜu ściennego i 
sufitowego 

 

 

22 Kąt oglądalności   
UCHWYT MONTAśOWY 

23 Typ uchwytu    
24 Zakres regulacji obrotowej    
25 Regulowana odległość 

od sufitu 
  

26 Regulacja nachylenia   
 
 
 
 



Program antywirusowy - szt. 20 
 

Lp Parametr Parametr oferowany Spełnia / nie spełnia 
1 WaŜność licencji   
2 Typ licencji   
3 Funkcjonalność   

 
 
Centralny zasilacz awaryjny UPS – szt.1 
 

 
 
 
 

 - wypełnia zamawiający 
 
 - wypełnia oferent 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp Parametr Parametr oferowany Spełnia / nie spełnia 
1 Moc    
2 Ilość faz WE/WY   
3 Typ/ Technologia   
4 Czas podtrzymania przy 

obciąŜeniu 8kVA 
  

5 Zimny start   
6 Oprogramowanie 

zarządzające 
  

7 Panel kontrolny LED   
8 Złącze baterii dodatkowych   
9 Gwarancja:    
10 WyposaŜenie dodatkowe: 

 
-adapter SMTP 
 
-bezprzerwowy bypass 
zewnętrzny (serwisowy) 

 

 

 

 



   Zgodnie z art.44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759), oświadczamy, Ŝe: 
 
                                                                        
1/ zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej   
zastrzeŜeń                       
2/ uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez cały czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w przypadku wygrania przetargu do czasu zawarcia umowy 
3/ przedmiot zamówienia reprezentowana przez nas firma wykona bez udziału podwykonawców 
4/ wadium w kwocie …………………… zostało wniesione w dniu………………………….. 
w formie: 

- pieniądza*) 
- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym*) 
- gwarancji bankowych*) 
- gwarancjach ubezpieczeniowych*) 
- poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U. Nr 109 poz.1158 z późn.zm.)*) 

5/ zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
6/ jesteśmy świadomi, Ŝe wadium zatrzyma Zamawiający w przypadku: 

- odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie 

- Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących 

po stronie Wykonawcy 
7/ zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wniesiemy w formie: 

- pieniądza*) 
- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym*) 
- gwarancji bankowych*) 
- gwarancji ubezpieczeniowych*) 
- poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt  ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości*) 
8/ wszystkie informacje zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostały dokładnie 
sprawdzone 
9/  oferent pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert 
10/ oferent przyjmuje do wiadomości, Ŝe Zamawiający nie pokrywa Ŝadnych kosztów w związku z 
przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
11/ w załączeniu przedkładamy następujące dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty: 
 
 
……………………………………….                                  ………………………………………………. 
        (miejscowość, data)                                                        (pieczęć, podpisy osoby/osób upowaŜnionych) 
 
 
*) – niepotrzebne skreślić 
 
 



 
 

                                                                           
 

Załącznik Nr 2 
 

OŚWIADCZENIE 
 
w trybie art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759) 
 
 
 
Nazwa oferenta ……………………………………………………………………………………………. 
 
Adres oferenta …………………………………………………………………………………………….. 
 
Nr tel/fax…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Oświadczam, Ŝe zgodnie z art.22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, firma, 
którą reprezentuję: 
1/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, 
2/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a takŜe  
    dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
3/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie 
    zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
Data…………………………..                                   …………………………………………… 
                                                                             (pieczęć i podpis osoby/osób 
                                                                                                               upowaŜnionych) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 



                                                                       
                                                                               

 
 
 
           
 

                                                                                           Załącznik Nr 3 
 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 
 
 

Nazwa oferenta ……………………………………………………………………………………………. 
 
Adres oferenta …………………………………………………………………………………………….. 
 
Nr tel/fax…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

Oświadczam, Ŝe w stosunku do firmy, którą reprezentuję, brak jest podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1 i 2 – 
Prawa zamówień publicznych. 
 
Na potwierdzenie spełniania w/w warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i 
oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
 
 
 
                                                                      
Data…………………………..                                   …………………………………………… 
                                                                             (pieczęć i podpis osoby/osób 
                                                                                                               upowaŜnionych) 
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Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

Stacja robocza - Typ1 - szt. 11 

Lp Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 
1 Płyta główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera,  

wyposaŜona w min. 2 sloty PCI i 1 slot PCI-Express x16 (ze wsparciem dla 
PCIe x1, nie dopuszcza się złącz Low Profile), 2 złącza DIMM, obsługa do 
4GB DDR3 pamięci RAM, kontroler SATA II (dla min. 3 urządzeń) 

2 Chipset Dostosowany do oferowanego procesora, min. G41 lub równowaŜny 
3 Procesor Procesor klasy x86 dwurdzeniowy min. 3Ghz 800Mhz 2MB 
4 Pamięć RAM 2GB DDR3 1333MHz  
5 Dysk twardy Min. 250 GB SATAII 7200rpm 
6 Karta graficzna Zintegrowana, z moŜliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie 

pamięci systemowej do 512MB ze wsparciem dla DirectX 10, API i OpenGL 
2.0, np. Intel GMA X4500 lub równowaŜna 

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

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

9 Porty Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA; min. 8 x USB w tym min. 2 z 
przodu obudowy; wymagana ilość portów nie moŜe być uzyskana poprzez 
stosowanie przejściówek lub kart PCI 

10 Klawiatura Klawiatura USB w układzie polski programisty  
11 Mysz Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi 
12 Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt 
13 System 

operacyjny 
Microsoft Windows 7 Profesional PL 32-bit, zainstalowany system operacyjny 
niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie 
Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem 

14 
 

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

− Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien 
pozwalać na demontaŜ kart rozszerzeń i napędów bez konieczności 
uŜycia narzędzi (wyklucza się uŜycia wkrętów, śrub motylkowych);  

− Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności 
uŜycia narzędzi (wyklucza się uŜycie standardowych wkrętów, śrub 
motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy 
współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym 
producenta  komputera; Obudowa musi umoŜliwiać zastosowanie 
zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady 
Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do załoŜenia kłódki) 

− Zasilacz o mocy min. 255W 
− W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system 

diagnostyczny, słuŜący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z 
komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: 
� Przebieg procedury POST 
� Sum kontrolnych BIOSu 
� Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora 
� Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, 

kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB 
15 BIOS - Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu 

operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w 
przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 

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

- MoŜliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących 
magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego 



 
 
 
 

z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie 
funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. 

- MoŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  
ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku 
twardego oraz moŜliwość ustawienia następujących zaleŜności pomiędzy 
nimi: brak moŜliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie 
systemu bez podania hasła administratora. 

- Musi posiadać moŜliwość ustawienia zaleŜności pomiędzy hasłem 
administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było moŜliwe 
wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. 
Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie 
zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. 

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

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

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

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

- MoŜliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą 
największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu 
generowanego przez dysk twardy. 

- MoŜliwość zablokowania zapisu na dyskietki 
16 Certyfikaty i 

standardy 
− Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, 

potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z 
systemem operacyjnym Vista i Windows 7 (do oferty naleŜy załączyć 
wydruk ze strony Microsoft) 

− Deklaracja CE (naleŜy załączyć do oferty dokument potwierdzający 
spełnienie wymogu) 
 

17 Gwarancja na cały 
zestaw z 
monitorem 

3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 
 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 
 
Oświadczenie producenta komputera, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z 
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na 
siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. 
 
Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. 

18 Inne MoŜliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera 
oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u 
producenta lub jego przedstawiciela. 
Dołączony nośnik ze sterownikami. 

19 Oprogramowanie 
dodatkowe 

MS Office Home and Business 2010 Polish PC Attach Key PKC 



Stacja robocza - Typ2 - szt. 8 

Lp Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 
1 Płyta główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera,  

wyposaŜona w min. 2 sloty PCI i 1 slot PCI-Express x16 (ze wsparciem dla 
PCIe x1, nie dopuszcza się złącz Low Profile), 2 złącza DIMM, obsługa do 
4GB DDR3 pamięci RAM, kontroler SATA II (dla min. 3 urządzeń) 

2 Chipset Dostosowany do oferowanego procesora, min. G41 lub równowaŜny 
3 Procesor Procesor klasy x86 dwurdzeniowy min. 3Ghz 800Mhz 2MB 
4 Pamięć RAM 2GB DDR3 1333MHz  
5 Dysk twardy Min. 250 GB SATAII 7200rpm 
6 Karta graficzna Zintegrowana, z moŜliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie 

pamięci systemowej do 512MB ze wsparciem dla DirectX 10, API i OpenGL 
2.0, np. Intel GMA X4500 lub równowaŜna 

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

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

9 Porty Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA; min. 8 x USB w tym min. 2 z 
przodu obudowy; wymagana ilość portów nie moŜe być uzyskana poprzez 
stosowanie przejściówek lub kart PCI 

1
0 

Klawiatura Klawiatura USB w układzie polski programisty  

1
1 

Mysz Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi 

1
2 

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

1
3 

System 
operacyjny 

Microsoft Windows 7 Profesional PL 32-bit, zainstalowany system operacyjny 
niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie 
Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem 

1
4 

 

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

− Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien 
pozwalać na demontaŜ kart rozszerzeń i napędów bez konieczności 
uŜycia narzędzi (wyklucza się uŜycia wkrętów, śrub motylkowych);  

− Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności 
uŜycia narzędzi (wyklucza się uŜycie standardowych wkrętów, śrub 
motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy 
współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym 
producenta  komputera; Obudowa musi umoŜliwiać zastosowanie 
zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady 
Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do załoŜenia kłódki) 

− Zasilacz o mocy max. 255W 
− W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system 

diagnostyczny, słuŜący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z 
komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: 
� Przebieg procedury POST 
� Sum kontrolnych BIOSu 
� Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora 
� Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, 

kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB 
1
5 

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

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

- MoŜliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących 



 
 
 
 
 

magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego 
z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie 
funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. 

- MoŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  
ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku 
twardego oraz moŜliwość ustawienia następujących zaleŜności pomiędzy 
nimi: brak moŜliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie 
systemu bez podania hasła administratora. 

- Musi posiadać moŜliwość ustawienia zaleŜności pomiędzy hasłem 
administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było moŜliwe 
wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. 
Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie 
zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. 

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

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

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

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

- MoŜliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą 
największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu 
generowanego przez dysk twardy. 

- MoŜliwość zablokowania zapisu na dyskietki 
1
6 

Certyfikaty i 
standardy 

− Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, 
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z 
systemem operacyjnym Vista i Windows 7 (do oferty naleŜy załączyć 
wydruk ze strony Microsoft) 

− Deklaracja CE (naleŜy załączyć do oferty dokument potwierdzający 
spełnienie wymogu) 
 

1
7 

Gwarancja na cały 
zestaw z 
monitorem 

3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 
 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 
 
Oświadczenie producenta komputera, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z 
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na 
siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. 
 
Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. 

1
8 

Inne MoŜliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera 
oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u 
producenta lub jego przedstawiciela. 
Dołączony nośnik ze sterownikami. 



Monitor LCD - szt. 21 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 
1 Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19” 
2 Rozmiar plamki 0,284 mm 
3 Jasność 250 cd/m2 
4 Kontrast Typowy 1000:1, dynamiczny 10000:1 
5 Kąty widzenia (pion/poziom) 160/160 stopni 
6 Czas reakcji matrycy max 5ms 
7 Rozdzielczość maksymalna 1440x900 przy 60Hz 
8 Częstotliwość odświeŜania 

poziomego 30 – 83 kHz 

9 Częstotliwość odświeŜania 
pionowego 56 – 75 kHz 

10 Nachylanie monitora W zakresie -4 do +21 stopni 
11 ZyŜycie energii Normalne działanie max 28W, tryb wyłączenia aktywności 

mniej niŜ 1W 
12 Powłoka powierzchni ekranu Antyodblaskowa utwardzona 3H 
13 Podświetlenie System podświetlenia 2 CCFL 
14 Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposaŜony w tzw. Kensington Slot 
15 Waga bez podstawy Maksymalnie 3,59 kg 
16 Złącze  15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, 
17 Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta 

 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 
 
Oświadczenie producenta monitora, Ŝe w przypadku nie 
wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub 
firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem. 

18 Certyfikaty TCO 03, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 
5.0 

19 Inne Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta 
jednostki centralnej 
Zdejmowana podstawa oraz otwory montaŜowe w obudowie 
VESA 100mm 
 



Serwer - Typ1 - szt. 1 
 

Lp Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 
1 Obudowa Wolnostojąca 
2 

Płyta główna 
Płyta główna z moŜliwością zainstalowania jednego procesora, równieŜ w 
technologii quad-core. Płyta główna musi być zaprojektowana przez 
producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.  

3 

Procesor 

Procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach, 
taktowany zegarem co najmniej 2.4 GHz, pamięć L3 8MB lub procesor 
równowaŜny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 
przez Oferenta. 
W przypadku zaoferowania procesora równowaŜnego Zamawiający 
zastrzega sobie, iŜ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia 
testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie 
testujące, oba równowaŜne porównywalne zestawy oraz dokładny opis 
uŜytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie 
dłuŜszym niŜ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 

4 RAM 4GB DDR3 1333MHz z moŜliwością rozbudowy do 16GB 

5 

Gniazda PCI 

Minimum:  
2 x PCI-Express o przepustowości x8 
1 x PCI-Express o przepustowości x4 
1 x PCI-Express o przepustowości x1 

6 
Interfejsy sieciowe 

Zintegrowane 1 x 10/100/1000 oraz dodatkowa dwuportowa karta 
sieciowa typu  
10/100/1000 z obsługa funkcjonalności TOE    

7 Napęd Optyczny DVD-ROM 

8 
Porty 

Minimum 8 portów USB z czego minimum 2 na przednim panelu 
obudowy, cztery na tylnym panelu obudowy i minimum 2 porty 
wewnętrzne, 1x RS 232, 1 x E-SATA 

9 
Dyski twarde  

4 x 500GB 7,2krpm skonfigurowane w RAID 0 przy uŜyciu dedykowanego 
kontrolera sprzętowego. Kontroler powinien umoŜliwiać skonfigurowanie 
RAID 10. 

10 Zasilacz Minimum 305W 
11 Wnęki na napędy 2x wnęka 5.25” 
12 Wymagania 

dodatkowe 

Obudowa trwale oznaczona opisem technicznych detali zawierająca 
przynajmniej informacje zainstalowanym procesorze, pamięci 
operacyjnej, typie systemu. 

13 System operacyjny Zainstalowany system Windows Server 2008 R2 Foundation 64 bitowy, 
posiadający wsparcie producenta serwera. 

14 Video Zintegrowana karta graficzna, lub w slocie PCI Express na kartę 
graficzną. 

15 

Warunki gwarancji 
dla serwera 

Wymagane trzy lata gwarancji z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy 
w następnym dniu roboczym, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu.  

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

16 Dokumentacja 
uŜytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim 

17 

Certyfikaty 

Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów.  
-Deklaracja CE 
-Oferowany model serwera musi znajdować się na liście Windows Server 
Catalog of Tested Products i posiadać status Designed for/Certified 
Windows dla systemów Windows Server 2003 x86 i Windows Server 2003 
x64 oraz Windows Server 2008 x86 i x64. 



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

− Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej 
stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu 
serwera – do oferty naleŜy dołączyć link strony. 

 
 
 
 
Serwer – Typ2 - szt. 1 
 

Lp Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 
1 Obudowa Wolnostojąca 
2 

Płyta główna 
Płyta główna z moŜliwością zainstalowania jednego procesora, równieŜ w 
technologii quad-core. Płyta główna musi być zaprojektowana przez 
producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.  

3 

Procesor 

Procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach, 
taktowany zegarem co najmniej 2.4 GHz, pamięć L3 8MB lub procesor 
równowaŜny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 
przez Oferenta. 
W przypadku zaoferowania procesora równowaŜnego Zamawiający 
zastrzega sobie, iŜ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia 
testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie 
testujące, oba równowaŜne porównywalne zestawy oraz dokładny opis 
uŜytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie 
dłuŜszym niŜ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 

4 RAM 4GB DDR3 1333MHz z moŜliwością rozbudowy do 16GB 

5 

Gniazda PCI 

Minimum:  
2 x PCI-Express o przepustowości x8 
1 x PCI-Express o przepustowości x4 
1 x PCI-Express o przepustowości x1 

6 
Interfejsy sieciowe 

Zintegrowane 1 x 10/100/1000 oraz dodatkowa dwuportowa karta 
sieciowa typu  
10/100/1000 z obsługa funkcjonalności TOE    

7 Napęd Optyczny DVD-ROM 

8 
Porty 

Minimum 8 portów USB z czego minimum 2 na przednim panelu 
obudowy, cztery na tylnym panelu obudowy i minimum 2 porty 
wewnętrzne, 1x RS 232, 1 x E-SATA 

9 
Dyski twarde  

4 x 500GB 7,2krpm skonfigurowane w RAID 0 przy uŜyciu dedykowanego 
kontrolera sprzętowego. Kontroler powinien umoŜliwiać skonfigurowanie 
RAID 10. 

10 Zasilacz Minimum 305W 
11 Wnęki na napędy 2x wnęka 5.25” 
12 Wymagania 

dodatkowe 

Obudowa trwale oznaczona opisem technicznych detali zawierająca 
przynajmniej informacje zainstalowanym procesorze, pamięci 
operacyjnej, typie systemu. 

13 System operacyjny Zainstalowany system Windows Server 2008 R2 Foundation 64 bitowy, 
posiadający wsparcie producenta serwera. 

14 Video Zintegrowana karta graficzna, lub w slocie PCI Express na kartę 
graficzną. 

15 
Warunki gwarancji 
dla serwera 

Wymagane trzy lata gwarancji z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy 
w następnym dniu roboczym, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu.  

Oświadczenie producenta serwera, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się 



z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie 
na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

16 Dokumentacja 
uŜytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim 

17 

Certyfikaty 

Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów.  
-Deklaracja CE 
-Oferowany model serwera musi znajdować się na liście Windows Server 
Catalog of Tested Products i posiadać status Designed for/Certified 
Windows dla systemów Windows Server 2003 x86 i Windows Server 2003 
x64 oraz Windows Server 2008 x86 i x64. 

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

− Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej 
stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu 
serwera – do oferty naleŜy dołączyć link strony. 

19 Dodatkowe licencje Licencje Terminalowe - MS Remote Desktop Services 2008 (User CAL) -
szt. 3 

 
 
Serwer NAS – szt.1 
 
Lp Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 
1 Typ urządzenia  2-dyskowy serwer plików 
2 Procesor: Min. 800MHz 
3 Pamięć Flash: Min. 16MB  
4 Pamięć RAM: Min. 256MB DDRII RAM 
5 Obsługiwane dyski: 2 x 3.5" SATA I/II HDD, do 4 TB 
6 Zainstalowane dyski  2 x 1TB 3,5” SATAII 64MB cache  
7 Porty LAN 1 x Gigabit RJ-45 
8 Diody LED: HDD 1, HDD 2, USB, LAN, Zasilanie, 
9 Port USB: 3 x USB 2.0 (przód: 1; tył: 2) 
10 Przyciski: Power, USB One-Touch-Backup, reset, 
11 Głośnik systemowy    TAK  
12 Waga bez dysków <2kg 
13 System Operacyjny Wbudowany system Linux 
14 Łączenie w sieci • TCP/IP, DHCP client, DHCP server, CIFS/SMB, AFP, NFS, 

HTTP, HTTPS, FTP, DDNS, NTP  
• Wsparcie Gigabitowych ramek Jumbo  
• Network Service Discovery (UPnP & Bonjour) 

15 Zarządzanie dyskiem • Pojedynczy dysk, RAID 0/1 i JBOD  
• Rozszerzanie pojemności Online RAID  
• Migracja poziomów Online RAID  
• Status uŜycia dysku  
• Check disk (kontrola systemu plików Linuxa)  
• HDD S.M.A.R.T.  
• Skanowanie uszkodzonych bloków (pliku)  
• Wbudowany obsługa target iSCSI  
• RAID Recovery  
• Virtual Disk 

16 Zarządzanie uŜytkownikiem • Ograniczenie dostępnej pojemności dysku dla uŜytkownika  



• Windows AD  
• Zarządzanie kontami uŜytkowników (maksymalnie  1024 

uŜytkowników)  
• Zarządzanie grupą uŜytkowników (maksymalnie 128 grup)  
• Tworzenie zestawów uŜytkowników 

17 Zarządzanie systemem plików • Zarządzanie współdzieleniem w sieci (maksymalnie 256 
udziałów)  

• Zarządzanie wielkością udziałów sieciowych  
• Wspierany ACL dla poziomu udostępnianych katalogów  
• Ukrywanie współdzielonych folderów w sieci Windows  
• Wspierany Unicode sieci Windows dla ukrytych, 

udostępnianych katalogów  
• System plików dziennika  
• Zarządzanie plikami przez przeglądarkę www 

18 Gwarancja 24 miesiące  

 
 
 
Drukarka – szt.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lp Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 
1. Typ drukarki Laserowa, monochromatyczna  
2. Prędkość drukowania  Min. 32 str./min 
3. Czas wydrukowania pierwszej 

strony < 8.5 sekund 

4. Podłączenie 10/100BaseTX Ethernet, Równoległy (IEEE 1284), USB 2.0 
5. Wydruki dwustronne Standardowo 
6. Pojemność na papier Taca 1 (Taca wielozadaniowa): 50 arkuszy 

Taca 2: 250 arkuszy 
Taca 3 (opcjonalna): 250 arkuszy 

7. Maksymalna rozdzielczość 
wydruku 

600 x 600 dpi (rozdzielczość interpolowana 1200 x 1200) 

8. Pamięć drukowania 
(standardowa/maksymalna) 

64 MB / 320 MB 

9. Procesor 400 MHz 
10. Dopuszczalne obciąŜenie 80 000 stron miesięcznie 
11. Gramatura papieru Taca 1 (Taca wielozadaniowa): 60 to 163 g/m² 

Taca 2: 60 to 90 g/m² 
Taca 3 (opcjonalna): 60 to 90 g/m² 

12. Języki opisu strony (PDL) Emulacja drukarki Epson, Emulacja drukarki IBM Pro, PCL® 
5e emulacja, PCL® 6 emulacja, PostScript® 3™ support 

13. Zgodność z normą ENERGY 
STAR 

TAK  

14. ZuŜycie energii Tryb pracy: max. 530 W  
Oczekiwanie: max. 40 W  

15. Gwarancja:  24 miesiące  



 
Urządzenie wielofunkcyjne – szt.1 

Lp Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 
1 Typ urządzenia Laserowe, monochromatyczne  
2 Prędkość Min. 32 strony na minutę 
3 Wydajność w cyklu roboczym Min. 75 000 stron miesięcznie 
4 Podajniki papieru  Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów: 60 

arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 69,9 × 145 mm do 216 
× 356 mm 
Podajnik wielofunkcyjny: 50 arkuszy; Rozmiary 
niestandardowe: 76 × 127 mm do 216 × 356 mm 
Taca główna: 500 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 148 
× 210 mm do 216 × 356 mm 
Taca dodatkowa (opcjonalna): 500 arkuszy; Rozmiary 
niestandardowe: 148 × 210 mm do 216 × 356 mm 

5 Taca odbiorcza 250 kuszy 
6 Automatyczne drukowanie 

dwustronne 
Standardowe 

7 Czas druku pierwszej strony <8,5 sekundy 
8 Rozdzielczość druku 600 x 600 dpi (do 1200 × 1200 dpi – lepsza jakość obrazu) 
9 Pamięć (standardowa / 

maksymalna) 256  / 512 MB 

10 Procesor 360 MHz 
11 Języki opisu strony Emulacja PCLR 6 / 5e, zgodność z PostScriptR 3™ 
12 Łączność USB 2.0, łącze Ethernet 10/100Base-TX 
13 Funkcje druku Automatyczny druk dwustronny, niestandardowy rozmiar 

strony, tryb oszczędzania tonera, wydruk testowy, 
bezpieczny wydruk, znaki wodne, wiele 
stron obok siebie, dopasowanie do strony, nakładka, 
Powiększanie / pomniejszanie, tryb plakatu, drukowanie 
broszur, drukowanie z pamięci USB 

14 Funkcje kopiowania Automatyczny druk dwustronny, powiększanie / 
pomniejszanie, ukrywanie tła, układanie (tylko DADF), 
kopiowanie dowodu toŜsamości, wiele stron 
obok siebie (2/4), kopiowanie ksiąŜek, tworzenie broszur, 
kopiowanie dowodu osobistego (tylko z szyby), kopiowanie 
plakatu (tylko z szyby) 

15 Faks 33,6 Kbps, kompresja MH/MR/MMR/JBIG/JPEG 
16 Funkcje skanowania Skanowanie w kolorze: do 4800 × 4800 dpi (rozszerzone); 

Format plikow: JPG, PDF, TIFF, wielostronicowy TIFF; Scan 
to PC Desktop Personal Edition 

17 Obsługa nośników Podajnik wielofunkcyjny: od 60 do 163 g/m2; Rodzaje 
nośnikow: Papier zwykły, firmowy, kserograficzny, cięŜki, 
lekki, makulaturowy, archiwalny, etykiety, dziurkowany, 
pocztowki, folia, koperty; Podajnik głowny i dodatkowy: od 
60 do 105 g/m2; Rozdzaje nośnikow: Papier zwykły, cięŜki, 
lekki, makulaturowy, archiwalny; DADF: Gramatura: od 50 
do 120 g/m2 

18 Sterowniki Systemy Windows XP (32/64bit)/2003 
(32/64bit)/2008Server (32/64bit)/Vista (32/64bit)/ 
Windows 7 (32/64bit) 

19 Zgodność z normą ENERGY 
STAR TAK 

20 ZuŜycie energii Tryb gotowości: max. 60 W; Drukowanie: max.600 W 
21 Gwarancja:  24 miesiące  



 
 
 
Skaner – szt.1 
Lp Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 
1 Typ Skanera  Skaner płaski,  Kolorowy  
2 Układ Optyczny  CIS  
3 Rozdzielczość optyczna  600 dpi  
4 Rozdzielczość sprzętowa  Szyba : 600 x 1200 dpi  

ADF : 600 x 600 dpi  
5 

Głębia kolorów  

Kolor  Wejście 48bit / Wyjście 24 
bit  

Skala szarości  Wejście 16bit / Wyjście 8 
bit  

 
6 

Prędkość skanowania  

Czarno biały, 200 dpi  15 stron na minutę  

Skala szarości, 200 dpi  15 stron na minutę  

Kolor, 150 dpi  9 stron na minutę  

 
7 Dołączone oprogramowanie  ABBYY FineReader 6.0 Sprint Plus PL   
8 Podajnik  na 50 kartek ADF (duplex) 
9 Sterowniki  Windows XP - wersja 32 / 64 bit  

Windows 7 - wersja 32 / 64 bit  
10 Podłączenie  

 

USB 2.0 High Speer, MoŜliwość podłączenia 2 komputerów 
przez port USB 

11 

Obszar skanowania  

Max. 216 x 297 mm  Szyba  

Min. 12.7 x 12.7 mm  

220 x 356 mm  Podajnik ADF  

12.7 x 12.7 mm  

 
12 Dopuszczalne dzienne 

obciąŜenie  
 

Min. 1000 stron  
 

13 Obsługa  
 

5 Programowalnych przycisków 

14 Gwarancja  
 24 miesiące z bezpłatnym serwisem DOOR TO DOOR 

 
 
Zasilacz awaryjny UPS – szt.3 

Lp Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 
1 Moc wyjściowa Co najmniej 410 W  
2 Napięcie wejściowe 230 V 
3 Kształt napięcia wyjściowego sinusoidalny 
4 Kształt napięcia wyjściowego 

przy akumul. 
sinusoidalny 



 
 
 
Projektor z uchwytem sufitowym i ekranem – szt 1  
 
Lp Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

PROJEKTOR 
1 TECHNOLOGIA PROJEKCJI Technologia 3LCD 

0,55 cala z MLA 
2 ROZDZIELCZOŚĆ XGA – 1024 x 768 (format obrazu 4:3) 
3 NATĘśENIE ŚWIATŁA BIAŁEGO 

Tryb zwykły/oszczędzania 
energii 

2600/2040 lumenów 

4 KONTRAST 2000:1 
5 WIELKOŚĆ OBRAZU od 33 cali do 300 cali 

60-calowy ekran: z odległości 1,80 – 2,17 m 
6 WSPÓŁCZYNNIK 

POWIĘKSZENIA Zoom optyczny 1 – 1,2 

7 KOREKCJA EFEKTU TRAPEZU automatyczna, pionowa ±30° 
8 śywotność lampy (tryb 

normalny/ekonomiczny) 
4000/5000 godzin 

9 WEJŚCIE OBRAZU 
Komputer 
Wideo 
Pamięć USB 
Cyfrowe 

 
1 x D-sub 15-stykowe, 1 x USB 2.0 typu B 
1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x Component (D-sub 15-stykowe) 
1 x USB 2.0 typu A 
1 x HDMI 

10 WEJŚCIE DŹWIĘKU 
Komputer 
Wideo 
Cyfrowe 

 
1 x RCA (biały/czerwony) 
1 x RCA (biały/czerwony) 
1 x HDMI 

11 FUNKCJE ZAAWANSOWANE 
Zabezpieczenia 
 
Obsługa 
 
 
 
 
Ekran 

 
Otwór na kłódkę i kabel zabezpieczający, otwór na blokadę 
Kensington, ochrona hasłem, logo uŜytkownika 
Bezpośrednie włączanie zasilania, natychmiastowe 
wyłaczenie, szybkie włączanie, wyszukiwanie źródła, 
przeglądarka plików JPEG, wyświetlanie za pomocą złącza 
USB 2 w 1 (Windows i Mac), łatwa wymiana lampy i filtra 
powietrza 
8 trybów wyświetlania kolorów, elektroniczne powiększenie, 
wyłączenie obrazu / dźwięku, zatrzymanie obrazu, funkcja 
pomocy 

12 POZIOM HAŁASU 
Tryb zwykły/oszczędzania 
energii 

37 dB/28 dB 

13 DŹWIĘK 1 x 1 W 
14 POBÓR MOCY 

Tryb zwykły/oszczędzania 
energii 
Stan gotowości 

 
265 W/220 W 

0,4 W 
15 GWARANCJA 3 lata na projektor, 1 rok na lampę 

5 Ilość gniazd wyjściowych 2 
6 Zimny start Tak 
7 Interfejs połączenia z 

komputerem USB 

8 Gwarancja:  36 miesięcy  



EKRAN PROJEKCYJNY 
16 Wielkość ekranu   200 200 cm  

17 Powierzchnia projekcyjna Matt white 
18 Współczynnik odbicia światła 1.0 
19 Obudowa Metalowa w kolorze białym 
20 Uchwyt ręczny do wysuwania 

ekranu i regulacji wysokości 
Tak  

21 Specjalnie dopasowane uchwyty 
przeznaczone do montaŜu 
ściennego i sufitowego 

Tak  

22 Kąt oglądalności 75 stopni (r/l) 
UCHWYT MONTAśOWY 

23 Typ uchwytu  Sufitowy z regulowanym ramieniem  
24 Zakres regulacji obrotowej  MoŜliwość ustawienia kąta obrotu do 360 stopni 
25 Regulowana odległość od sufitu 29.7 do 37cm  
26 Regulacja nachylenia Od -15 do +15 stopni 

 
 
Program antywirusowy - szt. 20 
 
Lp Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 
1 WaŜność licencji 2 lata 
2 Typ licencji Rządowa (GOV) 
3 Funkcjonalność 1. Pełne wsparcie dla systemu 2000/XP/Vista/Windows 7. 

2. Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2). 

3. Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows. 
4. Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna 

zarówno języku polskim jak i angielskim. 

5. Pomoc w programie (help) w języku polskim. 
6. Dokumentacja do programu dostępna w języku polskim. 

7. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi 
zagroŜeniami. 

8. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu 
adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, 
backdoor, itp. 

9. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. 
10. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, 

zapisywanych i wykonywanych plików. 

11. MoŜliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów 
lub pojedynczych plików "na Ŝądanie" lub według 
harmonogramu. 

12. System powinien oferować administratorowi moŜliwość 
definiowania zadań w harmonogramie w taki sposób, aby 
zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer 
pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak – nie wykonywało 
danego zadania. 

13. MoŜliwość utworzenia wielu róŜnych zadań skanowania 
według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, 
po uruchomieniu komputera). KaŜde zadanie moŜe być 
uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, 
obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone 



do skanowania, priorytet skanowania). 
14. Skanowanie "na Ŝądanie" pojedynczych plików lub 

katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. 
15. Centralna instalacja i zarządzanie programami słuŜącymi do 

ochrony stacji roboczych Windows. 

16. Zdalna instalacja wszystkich wersji programów na stacjach 
roboczych 2000/XP Professional/ Vista/Windows7. 

17. Do instalacji zdalnej i zarządzania zdalnego nie jest 
wymagany dodatkowy agent. Na końcówkach 
zainstalowany jest sam program antywirusowy 

18. Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, 
antyspyware’ową zainstalowanymi na stacjach roboczych w 
sieci korporacyjnej z jednego serwera zarządzającego 

19. MoŜliwość uruchomienia zdalnego skanowania wybranych 
stacji roboczych z opcją wygenerowania raportu ze 
skanowania i przesłania do konsoli zarządzającej. 

20. MoŜliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej 
stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień 
programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników 
skanowania skanera na Ŝądanie i skanerów rezydentnych). 

21. MoŜliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej 
podstawowych informacji dotyczących stacji roboczej: 
adresów IP, adresów MAC, wersji systemu operacyjnego 
oraz domeny, do której dana stacja robocza naleŜy. 

22. MoŜliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera 
w sieci lokalnej lub Internetu. 

23. MoŜliwość skanowania sieci z centralnego serwera 
zarządzającego w poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji 
roboczych. 

24. MoŜliwość tworzenia grup stacji roboczych i definiowania w 
ramach grupy wspólnych ustawień konfiguracyjnymi dla 
zarządzanych programów. 

25. MoŜliwość zmiany konfiguracji na stacjach z centralnej 
konsoli  zarządzającej lub lokalnie (lokalnie tylko jeŜeli 
ustawienia programu nie są zabezpieczone hasłem lub 
uŜytkownik/administrator zna hasło zabezpieczające 
ustawienia konfiguracyjne). 

26. MoŜliwość uruchomienia centralnej konsoli zarządzającej na 
stacji roboczej Windows 2000/XP/Vista/Windows7, oraz na 
serwerach Windows 2000/2003/2008 -   32 i 64-bitowe 
systemy 

27. MoŜliwość skanowania dysków sieciowych i dysków 
przenośnych. 

28. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych. 
29. MoŜliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania 

wybranych plików, katalogów lub plików o określonych 
rozszerzeniach. 

30. MoŜliwość przeniesienia zainfekowanych plików i 
załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu 
kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być 
przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci 
zaszyfrowanej. 

31. Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook 
Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird i Windows Live 
Mail (funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu 



programu pocztowego). 
32. Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty 

przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy 
programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, 
Mozilla Thunderbird i Windows Live Mail 

33. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 "w 
locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona 
do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej 
(niezaleŜnie od konkretnego klienta pocztowego).  

34. Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym 
klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji. 

35. MoŜliwość definiowania róŜnych portów dla POP3, na 
których ma odbywać się skanowanie. 

36. MoŜliwość opcjonalnego dołączenia informacji o 
przeskanowaniu do kaŜdej odbieranej wiadomości e-mail 
lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail. 

37. Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. 
Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a 
uŜytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie. 

38. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką 
internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.  

39. MoŜliwość definiowania róŜnych portów dla HTTP, na 
których ma odbywać się skanowanie. 

40. MoŜliwość automatycznego wysyłania powiadomienia o 
wykrytych zagroŜeniach do dowolnej stacji roboczej w sieci 
lokalnej. 

41. W przypadku wykrycia zagroŜenia, ostrzeŜenie moŜe zostać 
wysłane do uŜytkownika i/lub administratora poprzez 
e-mail. 

42. Interfejs programu powinien oferować funkcję pracy w 
trybie bez grafiki gdzie cały interfejs wyświetlany jest w 
formie formatek i tekstu. 

43. Interfejs programu powinien mieć moŜliwość 
automatycznego aktywowania trybu bez grafiki w 
momencie, gdy uŜytkownik przełączy system Windows w 
tryb wysokiego kontrastu. 

44. Program powinien umoŜliwiać skanowanie ruchu sieciowego 
wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS i POP3S. 

45. Program powinien skanować ruch HTTPS transparentnie 
bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych aplikacji takich jak 
przeglądarki Web lub programy pocztowe. 

46. Administrator powinien mieć moŜliwość zdefiniowania 
portów TCP, na których aplikacja będzie realizowała proces 
skanowania ruchu szyfrowanego. 

47. MoŜliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w 
taki sposób, aby uŜytkownik siedzący przy komputerze przy 
próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie 
hasła. 

48. MoŜliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją 
przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa 
lokalnego lub domenowego administratora, przy próbie 
deinstalacji program powinien pytać o hasło. 

49. Hasło do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz jego 
nieautoryzowanej próby, deinstalacji powinno być takie 



samo. 
50. Program powinien mieć moŜliwość kontroli zainstalowanych 

aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku 
jakiejś aktualizacji – poinformować o tym uŜytkownika wraz 
z listą niezainstalowanych aktualizacji. 

51. Program powinien mieć moŜliwość definiowania typu 
aktualizacji systemowych o braku, których będzie 
informował uŜytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje 
krytyczne, aktualizacje waŜne, aktualizacje zwykle oraz 
aktualizacje o niskim priorytecie, powinna takŜe istnieć 
opcja dezaktywacji tego mechanizmu. 

52. Po instalacji programu, uŜytkownik powinien mieć 
moŜliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z 
której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku 
infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów. 

53. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub 
pamięci USB powinien umoŜliwiać pełną aktualizację baz 
sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na 
dysku. 

54. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub 
pamięci USB powinien pracować w trybie graficznym. 

55. Program powinien umoŜliwiać administratorowi blokowanie 
zewnętrznych nośników danych na stacji w tym 
przynajmniej: stacji dyskietek, napędów CD/DVD oraz 
portów USB. 

56. Funkcja blokowania portów USB powinna umoŜliwiać 
administratorowi zdefiniowanie listy portów USB w 
komputerze, które nie będą blokowane (wyjątki). 

57. Program powinien oferować funkcję, która aktywnie 
monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików 
programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed 
próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie.  

58. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i 
innych zagroŜeń. 

59.  Aktualizacja dostępna z Internetu, lokalnego zasobu 
sieciowego, nośnika CD, DVD lub napędu USB, a takŜe przy 
pomocy protokołu HTTP z dowolnej stacji roboczej 
(program antywirusowy z wbudowanym serwerem HTTP). 

60. Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera 
proxy. 

61. Praca programu musi być niezauwaŜalna dla uŜytkownika. 
62. Program powinien posiadać dwie wersje interfejsu 

(standardowy – z ukrytą częścią ustawień oraz 
zaawansowany – z widocznymi wszystkimi opcjami) 

63. Dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat 
znalezionych zagroŜeń, dokonanych aktualizacji baz 
wirusów i samego oprogramowania. 

64. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku 
polskim przez  polskiego dystrybutora autoryzowanego 
przez producenta programu. 
 

 
 
 
 



 
 
 
Centralny zasilacz awaryjny UPS – szt.1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lp Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 
1 Moc  10kVA  
2 Ilość faz WE/WY 3/1 
3 Typ/ Technologia True On-Line Double Conversion 
4 Czas podtrzymania przy 

obciąŜeniu 8kVA 
22 min 

5 Zimny start Tak 
6 Oprogramowanie zarządzające Tak (Windows XP/Vista/7)  
7 Panel kontrolny LED Tak 
8 Złącze baterii dodatkowych Tak 
9 Gwarancja:  12 miesięcy  
10 WyposaŜenie dodatkowe: 

 
-adapter SMTP 
 
-bezprzerwowy bypass 
zewnętrzny (serwisowy) 

 
TAK 
 
TAK 



                                                                                                                                                                                        
 
                                                                                                                    
 
 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Załącznik Nr 5 
                                                                                           Projekt 
 

       U M O W A  Nr  ........ 

zawarta w dniu ............................................ 2011 r. w Grudusku  

pomiędzy: 

Gminą Grudusk z siedzibą w Grudusku przy ul. Ciechanowskiej 54, zwanym dalej 
„Zamawiającym” w imieniu, którego działa: 

……………………………… – Wójt Gminy Grudusk 

a  
 
…… ……………….. z siedzibą w …… (kod pocztowy ……), przy ulicy ……, wpisaną do 
………………….. Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……   …. Wydział Gospodarczy, pod nr KRS ……,  
o kapitale zakładowym w wysokości …… zł, wpłaconym w wysokości ………….., NIP 
……, REGON ……, 
zwaną dalej „Wykonawcą”,  
reprezentowaną przez: 
…………………………. 
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759), zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania i dostarczenia przedmiotu zamówienia 
zgodnie ze SIWZ.  

2. Ilość i konfigurację zamawianego sprzętu wraz z oprogramowaniem zawiera 
załącznik Nr 1 B do SIWZ. 



3. Wykonawca dostarczy dokumentację uŜytkową obsługi opisującą podstawowe 
funkcje sprzętu w języku polskim. 

§ 2 

 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 30 marca 2011 r.  

2. Wykonawca dostarczy sprzęt objęty przedmiotem umowy do pomieszczeń 
Zamawiającego znajdujących się w budynku Urzędu Gminy Grudusk, 
ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk. 

3. W terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia sprzętu i 
oprogramowania, Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego w celu 
potwierdzenia zgodności przedmiotu umowy ze specyfikacją techniczną i 
ilościową, stanowiącą załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

4. Potwierdzeniem odbioru ilościowego i jakościowego będzie protokół odbioru 
ilościowo-jakościowego podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy, zgodnie z Procedurą odbioru dostawy, stanowiącą załącznik Nr 1 do 
umowy . Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 2 do umowy. 

5. W przypadku wad jakościowych, nie zachowania parametrów technicznych 
dostarczonego sprzętu, Zamawiający zobowiąŜe Wykonawcę do dostarczenia w 
ciągu 5 dni roboczych nowej partii przedmiotu umowy lub jej części pozbawionej 
wad i spełniającą parametry techniczne i jakościowe na własny koszt i 
odpowiedzialność. 

§ 3 

1.Wykonawca gwarantuje, Ŝe sprzęt dostarczony w ramach niniejszej umowy jest                                                                                                                           
fabrycznie nowy i nieuŜywany. 
 
2.Wykonawca gwarantuje, Ŝe sprzęt dostarczony w ramach niniejszej umowy objęty 
jest gwarancją producenta zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających 
gwarancję producenta zgodną z wymaganiami określonymi w SIWZ, Wykonawca 
zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na prawidłowe działanie sprzętu 
będącego przedmiotem umowy na okres 36 miesięcy od daty podpisania 
protokołu odbioru ilościowo-jakościowego (załącznik Nr 2 do umowy).  

4. W przypadku awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego wymiany,   
uszkodzony dysk pozostanie u Kupującego. Koszty dysków twardych wymienianych z 
powodu awarii ponosi Wykonawca. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązku wynikającego z ust. 3 i 4 

1) Zamawiający ma prawo wypoŜyczyć na koszt Wykonawcy w dowolnej firmie 
sprzęt zastępczy, zachowując jednocześnie prawo do kary umownej i 
odszkodowania, o których mowa w § 5. 

2) Zamawiający ma prawo zlecić dowolnej firmie naprawę sprzętu, a kosztami 
naprawy obciąŜyć Wykonawcę, zachowując jednocześnie prawo do kary 



umownej i odszkodowania, o których mowa w § 5 oraz nie tracąc uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

6. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłuŜony o czas trwania naprawy. 

7. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do: 

1) powierzania urządzeń, stanowiących przedmiot zamówienia, osobom 
trzecim, celem ich instalacji i konserwacji w miejscu eksploatacji; 

2) przenoszenia dostarczonych urządzeń, w związku ze zmianą siedziby 
Zamawiającego; 

3) przekazywania dostarczonych urządzeń do innych jednostek 
Zamawiającego; 

4) instalowania i wymiany standardowych kart i urządzeń (np. modemów, 
sterowników sieci, dysków), zgodnie z zasadami sztuki informatycznej i 
przez wykwalifikowany personel. 

§ 4 

1. Za przedmiot umowy określony w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy łącznie 
……………. zł (słownie: …………………..) brutto. Szczegółowa wycena zawarta jest  
w Załączniku Nr 1 A do SIWZ. 

2. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym koszt opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na 
czas transportu, przeszkolenia oraz wszelkie naleŜne cła i podatki, w tym podatek 
od towarów i usług VAT.  

3. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie Strony protokołem 
odbioru ilościowo-jakościowego (załącznik Nr 2 do umowy), przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

§ 5 

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 
karę umowną w wysokości 0,5 % całkowitej wartości brutto umowy za kaŜdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia 
Wykonawcy.  

2. JeŜeli opóźnienie w dostarczeniu będzie dłuŜsze niŜ 14 dni Zamawiający będzie 
miał prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy, a Wykonawca będzie 
zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 20% całkowitej wartości 
brutto umowy określonej w § 4 ust. 1. 

3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy (nie dotrzymania 
warunków gwarancji) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości 
uszkodzonego sprzętu (wg. ceny z faktury) za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

4. W przypadku opóźnienia w wymianie sprzętu, o której mowa w § 3 ust. 9, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości uszkodzonego 
sprzętu za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

5. Dopuszcza się potrącanie kar umownych z zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy. 



6. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na 
zasadach ogólnych, jeŜeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. 

§ 6 

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5 % wartości brutto umowy, tj. 
………… zł (słownie złotych: …………. złotych), w formie ……………….. 

2. 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia 
wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru 
jakościowego. 

3. 30 % wysokości zabezpieczenia zostanie zwolnione nie później niŜ w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady. 

§ 7 

Wszystkie zmiany umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej. 

§ 8 

Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie wynikłe  
w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd 
powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 9 

Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 
leŜy  
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie naleŜne z tytułu 
wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru. 

§ 10 

Prawa i obowiązki Stron określone i wynikające z niniejszej umowy, w tym cesja 
wierzytelności, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej 
zgody drugiej Strony. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz 
Kodeksu cywilnego. 

§ 12 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej 
ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA
  

 
 
 
                                                                                    
 



 
Załącznik Nr 1 do umowy 

 
 

Procedura odbioru dostawy 
  
Podczas dostawy przedstawiciel Wykonawcy obowiązany jest:  
1/  dostarczyć   sprzęt   i   Oprogramowanie   Standardowe   (system   operacyjny,        
sterowniki) w zaklejonych i nieuszkodzonych opakowaniach.  
2/ przetestować poprawność instalacji sprzętu i Oprogramowania Standardowego.  
 
Osoba odbierająca sprzęt ze strony urzędu dokona odbioru w dwóch etapach:  
1/  sprawdzenie   zgodności   dostawy   z   dostarczoną   przez   Wykonawcę   
specyfikację dostawy  i dokonanie  odbioru  ilościowego.  W  przypadku  stwierdzenia  
wad  lub niekompletności dostawy osoba odbierająca ma prawo odmówić jej 
przyjęcia.  
2/  odbiór  jakościowy  tj.  zaprezentowanie  przez  przedstawiciela  Wykonawcy  
osobie odbierającej   poprawnego   uruchomienia   się   sprzętu   oraz   systemu   
operacyjnego .  
 
W  przypadku  stwierdzenia  poprawności  dostawy  osoba  odbierająca  dostawę  
podpisze protokół    (w dwóch    egzemplarzach)    odbioru    ilościowego i 
jakościowego    sprzętu i oprogramowania.    
 
W przypadku   negatywnego wyniku   weryfikacji   jakościowej   osoba   odbierająca   
dostawę   moŜe   podpisać   protokół z uwagami oraz uzgodnić z Wykonawcą nowy 
termin dokonania weryfikacji.  
 
Nowy  termin  weryfikacji  nie  moŜe  spowodować  opóźnienia  terminu  wykonania 
umowy.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 

 
 

Grudusk, dnia ……………………………. 
 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWEGO I JAKOŚCIOWEGO SPRZĘTU ORAZ 
OPROGRAMOWANIA 

 
do umowy nr …………………………      z dnia  …………………….. 

 
W dniu ……………………………. w Urzędzie Gminy Grudusk, ul. Ciechanowska 54 w Grudusku komisja w 
składzie: 
 
 
 

Wykonawca Odbiorca 
  
  
  
 
dokonała odbioru ilościowego i jakościowego sprzętu i oprogramowania. 
 
 
Stwierdza się dostawę następującego sprzętu i oprogramowania w nieuszkodzonych opakowaniach: 
 
Lp. Nazwa Liczba  

1 
 
Stacja robocza - Typ1 
 

 TAK / NIE 

2 
 
Stacja robocza - Typ2 
 

 TAK / NIE 

3 
 
Monitor LCD 
 

 TAK / NIE 

4 
 
Serwer - Typ1 
 

 TAK / NIE 

5 
 
Serwer - Typ2 
 

 TAK / NIE 

6 
 
Serwer NAS 
 

 TAK / NIE 

7 
 
Drukarki 
 

 TAK / NIE 

8 
 
Urządzenie wielofunkcyjne 
 

 TAK / NIE 

9 
 
Skaner 
 

 TAK / NIE 

10 
 
Zasilacz awaryjny UPS 
 

 TAK / NIE 



11 

 
Projektor z uchwytem sufitowym i 
ekranem 
 

 TAK / NIE 

12 
 
Program antywirusowy 
 

 TAK / NIE 

13 
 
Centralny zasilacz awaryjny UPS 
 

 TAK / NIE 

 
 
 
 
Lp. Nazwa czynności Uwagi  

1 

 
Czy sprzęt został dostarczony w 
zaklejonych i nieuszkodzonych 
opakowaniach? 
 

 TAK / NIE 

2 

 
Czy stacje robocze i serwery 
zostały podłączone do zasilania? 
 

 TAK / NIE 

3 

 
Czy system operacyjny na 
stacjach roboczych i serwerach 
został zainstalowany? 
 

 TAK / NIE 

 
 
Uwagi:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
     ODBIERAJĄCY       PRZEKAZUJĄCY 
 
                                                                                               
…………………………………………………..                                  ...................................................... 
 
 
 
 


