WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS“
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE
00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22
tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80
NIP: 526-17-36-429

WSPRiTS/ZP/52/13

REGON: 000294674

Warszawa, dnia 05.11.2013 r.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy - Prawo zamówień publicznych:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

1. Serwer z zainstalowanym Win 2003 R2 PL i prowadnicami mocującymi
2. Komputery stacjonarne, przenośne, osprzęt oraz dysk sieciowy,
monitory i głośniki zewnętrzne z zasilaniem USB
3. Drukarki Laserowe Kolor, Urządzenia wielofunkcyjne
4. Router programowalny 19” 48 portowy z przeniesieniem ustawień,
Switch Rack 19” 24 porty, UPS Rack 19” 1000W, osprzęt
5. Kserokopiarki
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Rozdział I
INFORMACJE OGÓLNE
I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM
Zamawiającym jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
„MEDITRANS” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie ul.
Poznańska 22, 00-685 Warszawa.
Tel: / 0-22/ 525-14-05 Fax: / 0-22/ 525-13-80 www.meditrans.waw.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „Postępowaniem” prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w
złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z
późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: WSPRiTS/ZP/52/13.
Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich
kontaktach z Zamawiającym. Niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dalej będzie
zwana „SIWZ”.
III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, RÓWNOWAŻNE, UZUPEŁNIAJĄCE
1. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art.2 pkt 7
ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających lub zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
IV. FORMA PRZEKAZYWANIA
POSTĘPOWANIU

INFORMACJI,

OŚWIADCZEŃ

I

DOKUMENTÓW

W

1. Zamawiający prowadzi Postępowanie w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie lub faksem z zastrzeżeniem pkt. 3.
3. Forma pisemna pod rygorem nieważności zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z
załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany
przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub
wycofania oferty.
4. Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania faksem oświadczenia, wniosku,
zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na
faks Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie prześle potwierdzenia otrzymania ww. dokumentu, pismo
pozostanie w aktach Postępowania z mocą doręczenia.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
odpowie udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Wnioski, które wpłyną po wyżej określonym terminie Zamawiający może pozostawić bez
rozpoznania
7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ.
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8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść niniejszej SIWZ. W przypadku gdy w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania
ofert.
V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
imię i nazwisko: Beata Kosakowska
Godziny pracy Działu Zamówień Publicznych: 8.00 – 15.00 tel.: 0 22 52 – 51 – 243
fax: 0 22 52 – 51 – 279 e-mail: beata.kosakowska@meditrans.waw.pl
Zamawiający udziela odpowiedzi wyłącznie na pytania przesłane faxem, e-mailem bądź
listownie.
VI. PODWYKONAWCY
Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.
Rozdział II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego szczegółowo opisanego w opisie
przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ.
Wykaz zadań będących przedmiotem zamówienia:
Zadanie 1. Serwer z zainstalowanym Win 2003 R2 PL i prowadnicami mocującymi
Zadanie 2. Komputery stacjonarne, przenośne, osprzęt oraz dysk sieciowy, monitory i
głośniki zewnętrzne z zasilaniem USB
Zadanie 3. Drukarki Laserowe Kolor, Urządzenia wielofunkcyjne
Zadanie 4. Router programowalny 19” 48 portowy z przeniesieniem ustawień, Switch Rack
19” 24 porty, UPS Rack 19” 1000W, osprzęt
Zadanie 5. Kserokopiarki
2. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania następujących warunków gwarancji jakości:

 minimalny okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia:


- 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru;
w przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej elementu przedmiotu umowy, Dostawca
zobowiązany jest wymienić wadliwy element przedmiotu umowy na nowy wolny od wad.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Do 10 dni od daty podpisania umowy
Rozdział III
WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM
I. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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Rozdział IV
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY
WYMAGANE OD WYKONAWCY
I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy
nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie,
2.1. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwie) główne dostawy sprzętu
komputerowego o wartości co najmniej 150 000 brutto PLN każda;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie
zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ na
podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
określonych powyżej oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy Pzp i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego
potwierdzających spełnienie tych warunków.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o zasadę:
wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególnego warunku udziału w postępowaniu.
II. WYMOGI FORMALNE OFERTY
1. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
a) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji i zostać sporządzona wg formularza
ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji;
b) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do
pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką;
c) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego,
sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny
podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-e)
do reprezentowania Wykonawcy;
d) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane
własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę,
2. Zaleca się, aby:
a) każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę.
b) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w sposób
trwały,
c) materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery
reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty,
d) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną.
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3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.
jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 ze zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w
ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje.
Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje.
Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę
oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.
III. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:
1.1. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu:
1) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków określonych w
Rozdziale IV pkt. I SIWZ wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszej SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
5) w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania niezbędnej wiedzy
i doświadczenia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: wykazu wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej 2 (dwóch) głównych dostaw sprzętu komputerowego o wartości co najmniej
150 000 PLN brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie;
1.2. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia
odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia:
1) wypełniony i podpisany załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia (formularz cenowy).
1.3. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty:
1) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego
zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie;
2) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania
pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art.23 ust.2
ustawy, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;
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3) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik
nr 5 do niniejszej SIWZ);
2. Wykonawcy zagraniczni
2.1. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt 1.1.:
1) ppkt 2), 3), 4) – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
– wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1., zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
3.

Wykonawcy z osobami zarządzającymi mającymi miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że
w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, składają jedną ofertę, zachowując stosowne przepisy
ustawy Pzp.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają dokumenty, o których
mowa w pkt. III. 1.1 ppkt. 2), 3), 4), dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia z osobna. Dokument wymieniony w pkt. III. 1.1 ppkt. 5 może zostać złożony
przez któregokolwiek z wykonawców. Dokument wymieniony w pkt. III 1.1. ppkt 1 powinien zostać
złożony dla każdego z wykonawców łącznie ubiegających się o udzielenie zamówienia z osobna, z
tym że dopuszcza się złożenie oświadczenia w imieniu każdego z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia przez pełnomocnika wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia na jednym dokumencie.
V. FORMA DOKUMENTÓW
1. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania
wykonawcy, poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w SIWZ.
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Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub
kopii poświadczonej notarialnie.
2. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym
(w tym dokumenty składane przez wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest
przedstawienie ich tłumaczenia na język polski.
3. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości, co do
ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu.
VI. OPAKOWANIE OFERTY
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

Przetarg nieograniczony na dostawę serwera, komputerów i osprzętu
Nie otwierać przed 13.11.2013 r. godz. 10:00
Liczba stron (określić, ile stron znajduje się w kopercie).
i zaadresowana na adres Zamawiającego

Rozdział V
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Przedstawiona w ofercie cena musi zawierać całkowite wynagrodzenie wykonawcy, za całość
przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszelkie podatki, w tym podatek od towarów i
usług (VAT).
2. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę oferty w sposób określony w Ofercie części V -"Cena
oferty dla przedmiotu zamówienia".
3. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
4. Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być podana z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Ceny podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane z dostawą oraz wykonaniem
przez wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego, ubezpieczeniem, opakowaniem oraz uwzględniać inne opłaty i podatki, a także
ewentualne upusty i rabaty.
Rozdział VI
INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę w zamkniętej / zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia 13.11.2013 r. do godz. 09:30 w
Dziale Zamówień Publicznych w siedzibie Zamawiającego, I piętro – Budynek Główny, pok.
102A, który jest udostępniony dla wykonawców w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 15:00.
2. Na swoje życzenie wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem,
jakim została oznakowana oferta.
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3. Oferta powinna być opisana w sposób przedstawiony w rozdziale IV ust. VI (Opakowanie oferty)
SIWZ.
4. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu na
wniesienie protestu.
5. Oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane.
II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert, tj. 13.11.2013 r. w siedzibie
Zamawiającego w Sali konferencyjnej o godzinie 10:00.
III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym
że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę)
Wykonawcy, cenę oferty, a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli
ich podanie w ofercie było wymagane.
IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania
ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie
przewidzianych w niniejszej Specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta
zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA” i zostanie podany numer wpływu z
potwierdzenia, o którym mowa w podrozdziale I pkt 3 niniejszego Rozdziału.
Rozdział VII
KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT
I. TRYB OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ofert nie podlegających odrzuceniu według kryterium ceny.
2. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek
rachunkowych lub innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących
istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający poprawi je w tekście oferty niezwłocznie zawiadamiając
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Oferta Wykonawcy, który 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 Prawo zamówień publicznych, będzie
podlegała odrzuceniu.
II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Kryterium wyboru
Cena oferty

Znaczenie
100 %
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III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW
Oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom przypisana
zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów według poniższego wzoru:
1) algorytm oceny kryterium cena oferty:
Cena minimalna
Wp (C) = ------------------------------- x 100%, gdzie:
Cena oferty badanej
Cena minimalna - najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.
Punkty wynikające z algorytmu matematycznego uzyskane przez Wykonawcę zostaną zaokrąglone
do dwóch miejsc po przecinku.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział VIII
WZÓR UMOWY
Zamawiający wymaga aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawarł
z nim, umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
Rozdział IX
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp, przysługuje
odwołanie.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 odrzucenia oferty odwołującego.
4. Odwołanie powinno:
- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
- zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów,
- określać żądanie Odwołującego,
- zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie
przysługuje odwołanie.
6. Na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
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Rozdział X
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
I. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.
II. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
III. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy wykonawcy, którego oferta została
wybrana w zawiadomieniu o wyborze oferty.
2. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to
zostało przekazane w inny sposób, albo w krótszym terminie, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono
żadnego wykonawcy.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę
regulującą ich współpracę.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu
cywilnego.
LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI
zał. nr 1 - druk oferty
zał. nr 2 - formularz cenowy (opis przedmiotu zamówienia)
zał. nr 3 - oświadczenie potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków określonych w
Rozdziale IV pkt. I niniejszej SIWZ wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia
zał. nr 4 - wzór wykazu dostaw
zał. nr 5 – wzór oświadczenia, że Wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej
zał. nr 6 - wzór umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
zatwierdził w dniu 06.11.2013 r. :

DYREKTOR
Artur Kamecki
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Załącznik nr 1
...................................., dnia...........................

.................................................
pieczątka firmowa

I. Dane wykonawcy:
1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Województwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Numer telefonu i faksu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Adres e-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Przedmiot oferty:
Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
- Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez:

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
i TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS”
00-685 WARSZAWA
ul. POZNAŃSKA 22

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
1. Serwer z zainstalowanym Win 2003 R2 PL i prowadnicami mocującymi
2. Komputery stacjonarne, przenośne, osprzęt oraz dysk sieciowy,
monitory i głośniki zewnętrzne z zasilaniem USB
3. Drukarki Laserowe Kolor, Urządzenia wielofunkcyjne
4. Router programowalny 19” 48 portowy z przeniesieniem ustawień,
Switch Rack 19” 24 porty, UPS Rack 19” 1000W, osprzęt
5. Kserokopiarki
[Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/52/13]
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III. Potwierdzenie spełnienia wymagań formalno - prawnych
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. oświadczenie potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków określonych w
Rozdziale IV pkt. I SIWZ wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszej SIWZ; ……….………...………......…………...……....….. Zał nr. …….. str……………
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
.................................................................................................... Zał nr. …….. str…………..
3. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające
jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy
…………………..…………………………......………………….….. Zał nr. …….. str…………..…
4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków bądź opłat lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;……...…....… Zał nr. …….. str…………….
5. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu – wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;...........……… Zał nr. …….. str……………
6. dokumenty wymienione w rozdziale IV SIWZ ust. III pkt. 2 dla wykonawców mających
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
…………………..…………………………......………………….….. Zał nr. …….. str…………..…
7. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) głównych
dostaw sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 150 000 PLN brutto każda, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie; …………………………………………..…………...……..…Zał nr. …….. str..............
8. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór stanowi
załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ); ………………………………...…..…Zał nr. ….. str..............
9. w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie
zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres
umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu
……………………………………………......……………………....... Zał nr. …….. str……………
10. wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (formularz
cenowy),……………………….......………………………........……. Zał nr. …….. str…………….

IV. Cena oferty dla przedmiotu zamówienia
Niniejszym wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia
na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i jej załącznikach, w szczególności w załączonym do
niej wzorze umowy, za cenę:
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Nr
zad
.

Wartość netto
w PLN

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1

Serwer z zainstalowanym Win 2003 R2 PL
i prowadnicami mocującymi

2

Komputery stacjonarne, przenośne,
osprzęt oraz dysk sieciowy, monitory i
głośniki zewnętrzne z zasilaniem USB

3

Drukarki Laserowe Kolor, Urządzenia
wielofunkcyjne

4

Router programowalny 19” 48 portowy z
przeniesieniem ustawień, Switch Rack 19”
24 porty, UPS Rack 19” 1000W, osprzęt

5

Kserokopiarki

Stawka(i) i
wartość(ci)
podatku VAT

Wartość brutto
w PLN

RAZEM:
W przypadku nie oferowania danego zadania wykonawca wpisuje słowo „nie dotyczy”.

V. Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości warunków i ustaleń,
zawartych w załączonym wzorze umowy
Niniejszym wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na warunki
i ustalenia, zawarte we wzorze umowy załączonym do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

VI. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosi do niej żadnych uwag
oraz zobowiązuje się zawrzeć umowę w terminie oraz miejscu
wskazanym przez Zamawiającego, w przypadku wyboru oferty
wykonawcy jako najkorzystniejszej.
OFERTA z załącznikami zawiera łącznie: . . . . . . . ponumerowanych stron.

....................
podpis osoby uprawnionej
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FORMULARZ CENOWY
(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)
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ZADANIE 1. Serwer z zainstalowanym Win 2003 R2 PL i prowadnicami mocującymi
a) Serwer (3 szt.) w konfiguracji jak poniżej:
KOMPONENT

Obudowa

Płyta główna
Chipset
Procesor

Pamięć RAM

Sloty PCI Express
Karta graficzna
Wbudowane porty
Interfejsy sieciowe

Wewnętrzny moduł SD
Kontroler dysków
Dyski twarde
Napęd optyczny
System diagnostyczny
Inne

MINIMALNE WYMAGANIA
Obudowa Rack o wysokości maks. 2U z możliwością instalacji min. 16 dysków 2.5" wraz z kompletem wysuwanych szyn
umożliwiających montaż w szafie Rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli.
Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z
serwera.
Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta
serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.
Intel Xeon E5-2620 2,00GHz, 15MB pamięci podręcznej, 7,2GT/s QPI, Turbo, 6 rdzeni.
16 GB pamięci RAM.
LV RDIMM o częstotliwości pracy 1333MHz.
Płyta powinna obsługiwać do 768GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla
pamięci.
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep.
Min. 3 sloty x16 generacji 3 o prędkości x8 LowProfile, min. 2 sloty x16 generacji 3 o prędkości x8 , min. 1 slot x16 generacji
3 pełnej długości i wysokości, min. 1 slot x16 generacji 3 o prędkości x8 pełnej długości i wysokości.
Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024.
Min. 5 portów USB 2.0, 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232.
Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie
modułów udostępniających 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI
boot lub 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI boot oraz 2 porty typu
10 Gigabit Ethernet z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI boot.
Możliwość instalacji wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD min 2GB. Możliwość skonfigurowania mirroru
pomiędzy redundantnymi kartami SD z poziomu BIOS.
Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje
poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
Zainstalowane 4 dyski 146 GB SAS 15k RPM Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD.
Wbudowany napęd DVD+/-RW.
Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków,
BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.
Mysz optyczna, klawiatura

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS”
00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

Zasilacze
Wentylatory
Bezpieczeństwo
System Operacyjny

Karta zarządzająca

Gwarancja

Certyfikaty

Dokumentacja
Wyposażenie

2 zasilacze -Redundantne zasilacze Hot-Plug o mocy ok. 750W każdy.
Minimum 6 redundantnych wentylatorów Hot-Plug.
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą
zarządzającą.
Windows Server 2003 R2 SP1 Standard Edition PL 32 bit wraz z 5 licencjami dostępowymi.
Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet
umożliwiająca:
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej,
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera,),
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów,
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury,
- wsparcie dla IPv6,
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH,
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer,
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer,
- integracja z Active Directory,
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie,
- wsparcie dla dynamic DNS,
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej,
- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232,
- zainstalowana wewnętrzna dedykowana do karty zarządzającej karta SD o pojemności min. 8GB.
Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do czterech godzin od przyjęcia
zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta
serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001.
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla
systemów Microsoft Windows Server
Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru
seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Prowadnice mocujące do szafy RACK 19”
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b) Serwer Baz Danych (1 szt.) z zainstalowanym Win 2008 PL ze zwiększoną liczbą dysków (12 szt.)
KOMPONENT

Obudowa

Płyta główna
Chipset
Procesor

Pamięć RAM

Sloty PCI Express
Karta graficzna
Wbudowane porty
Interfejsy sieciowe

Wewnętrzny moduł SD
Kontroler dysków
Dyski twarde
Napęd optyczny
System diagnostyczny
Inne
Zasilacze

MINIMALNE WYMAGANIA
Obudowa Rack o wysokości maks. 2U z możliwością instalacji min. 16 dysków 2.5" wraz z kompletem wysuwanych szyn
umożliwiających montaż w szafie Rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli.
Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z
serwera.
Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta
serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.
Dwa procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające min. 522
punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org
Min. 32 GB pamięci RAM .
LV RDIMM o częstotliwości pracy 1333MHz.
Płyta powinna obsługiwać do 768GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla
pamięci.
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep.
Min. 4 sloty PCI-e x8 generacji 3 oraz min. 2 sloty PCI-e x16 generacji
Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024.
Min. 4 portów USB 2.0, 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232.
Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie
modułów udostępniających 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI
boot lub 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI boot oraz 2 porty typu
10 Gigabit Ethernet z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI boot.
Możliwość instalacji wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD min 2GB. Możliwość skonfigurowania mirroru
pomiędzy redundantnymi kartami SD z poziomu BIOS.
Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 1GMB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje
poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
Zainstalowane dyski twarde: min. 12 sztuk o pojemności min. 4TB NSAS 7.2k rpm W konfiguracji RAID 5 Możliwość
instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD
Wbudowany napęd DVD+/-RW.
Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków,
BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.
Mysz optyczna, klawiatura
2 zasilacz - Redundantne zasilacze Hot-Plug o mocy ok. 750W każdy.
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Wentylatory
Bezpieczeństwo
System Operacyjny

Karta zarządzająca

Gwarancja

Certyfikaty

Dokumentacja
Wyposażenie
.

Minimum 6 redundantnych wentylatorów Hot-Plug.
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą
zarządzającą.
Windows Server 2008 R2 SP1 Standard Edition PL 32 bit wraz z 5 licencjami dostępowymi.
Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet
umożliwiająca:
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej,
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera,),
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów,
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury,
- wsparcie dla IPv6,
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH,
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer,
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer,
- integracja z Active Directory,
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie,
- wsparcie dla dynamic DNS,
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej,
- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232,
- zainstalowana wewnętrzna dedykowana do karty zarządzającej karta SD o pojemności min. 8GB.
Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do czterech godzin od przyjęcia
zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta
serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy
serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem .
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001.
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla
systemów Microsoft Windows Server
Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru
seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Prowadnice mocujące do szfy RACK 19”
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Wartość przedmiotu zamówienia:
Brutto …………...…………… PLN (słownie zł ……………………………………..…………………………..……………… )
Netto …………………………. PLN (słownie zł ………………………………………....………...……………..………………)

................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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ZADANIE 2. Komputery stacjonarne, przenośne, osprzęt oraz dysk sieciowy, monitory i głośniki
zewnętrzne z zasilaniem USB
2.1. Komputery stacjonarne (7 szt.) z monitorem 23” i zestawem zewnętrznym głośników z zasilaniem USB
KOMPONENT
Typ
Zastosowanie
Procesor
Pamięć operacyjna RAM
Parametry pamięci
masowej
Wydajność grafiki
Wyposażenie
multimedialne

Obudowa

Monitor
BIOS

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE
Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
Komputer będzie wykorzystywany do uzupełnienia infrastruktury dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowo rozliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych.
Procesor Intel Core i3-3220 Processor.
4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne.
Dysk min. 320 GB SATA III 7200 obr./min.
Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla
DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode.
Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w
obudowie komputera. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.
Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25”
zewnętrzne i 2 szt 3,5” wewnętrzne.
Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysków 3,5” lub dysków 2,5”.
Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 95,26cm, (36,10 x 17,50 x 41,66 cm), waga max 10 kg.
Zasilacz o mocy min. 275W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu
zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 87% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%.
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu
optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych).
Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych
wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem
zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera.
Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i
diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:
Monitor 23”.
 BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.
 Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego
urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
 wersji BIOS,
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Certyfikaty standardy

Ergonomia

 nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania,
 ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,
 typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3,
 pojemności zainstalowanego dysku twardego,
 rodzajach napędów optycznych,
 MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
 kontrolerze audio.
 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.
 Możliwość 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.
 Możliwość, 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 możliwość
ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie
systemu bez podania hasła administratora.
 Możliwość 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.
 Możliwość 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.
 Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko
tylnich portów.
 Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający).
 Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).
 Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji
substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla
produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień
publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej
oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.
 Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0.
 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub
http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej.
 Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD.
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji
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Warunki gwarancji

Wymagania dodatkowe

obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz
z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę).
3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta
komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta –
wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta.
 Microsoft Windows 7 Professional 64 bit PL, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą
telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. Microsoft Office 2013 Professional Plus na nośniku CD.
 Wbudowane porty:
 min. 1 x RS232, min. 1 x VGA, min. 2 x PS/2, min. 2 x DisplayPort v1.1a,
 min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu
obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 portów na tylnim panelu w tym min 2 port USB 3.0, wymagana ilość i
rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania
konwerterów, przejściówek itp.,
 porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy.
 Możliwość podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych zewnętrznych kart graficznych.
 Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe np. WiFi a/b/g/n.
 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana
przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania
komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3
(uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie).
 Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego
urządzenia; wyposażona w:
 min 2 złącza PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4, min. 1 slot PCI Express x16 wolny,
 min. 1 wolne złącze PCI Epress x 1,
 min. 1 wolne złącze PCI 32bit,
 min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM,
 min. 4 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0.
 Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1.
 Klawiatura USB w układzie polski programisty.
 Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi.
 Nagrywarka DVD +/-RW.
 Dołączony nośnik ze sterownikami.
 Zestaw głośnikowy z zasilaniem USB
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2.2. Komputer przenośny (1 szt.) z torbą
KOMPONENT
Typ
Zastosowanie
Chipset
Procesor
Pamięć operacyjna RAM
Parametry pamięci
masowej
Karta graficzna
Wyposażenie
multimedialne
Wymagania dotyczące
baterii i zasilania

Certyfikaty i standardy

Ergonomia
Warunki gwarancji

Wymagania dodatkowe

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE
Komputer przenośny typu notebook z ekranem 17,3" o rozdzielczości HD+ WLED (1600x900). Rozmiar plamki nie większy
niż 0,23 mm.
Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji
obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.
Dedykowany dla oferowanego procesora, nie gorszy niż Intel HM76 Chipset.
Komputer Procesor Intel Core i5-430M 2.26 GHz.
8 GB (2x4096MB)
Min. 1 TB SATA, 5400 obr./min.
Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla
DirectX 11, Shader 5.0 oraz OpenGL 3.0, posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode.
Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio min. Realtek ALC3221 lub równoważny, wbudowane min. dwa głośniki stereo, każdy o
mocy min 2W. Wbudowany czytnik kart multimedialnych min. 8-in-1, umożliwiający odczyt kart min.: Secure Digital (SD),
Secure Digital High–Capacity(SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Memory Stick, Memory Stick PRO,
Memory Stick XC (MSXC), Multimedia Card (MMC), Multimedia Card Plus (MMC+)
Podstawowa 6-ogniwowa, min 65 WHr Lithium Ion.
Zasilacz o mocy min 65W.
-Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).
-Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).
-Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).
-Certyfikat Energy Star 5.2 (należy załączyć oświadczenie producenta).
-Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji
substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki.
Głośność notebooka mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora
w trybie pracy jałowym dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 17 dB (załączyć oświadczenie producenta).
3 lata, realizowana na miejscu u klienta czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta
komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
1. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 32bit PL + nośnik.
2. Zainstalowany Microsoft Office 2013 Home&Business.
3. Wbudowany moduł Bluetooth 4.0.
4. Wireless LAN 802.11 n.
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5. Wbudowane porty:
- min. 4 porty USB w tym 2xUSB 3.0 i 2xUSB 2.0,
- czytnik kart min. 8 w 1,
- współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo,
- karta sieciowa LAN RJ-45 min 10/100,
- slot na zabezpieczenie typu Kensington,
- 1 x HDMI,
- wbudowana fabrycznie w obudowie matrycy kamera HD z mikrofonem oraz dioda informująca użytkownika o pracy
kamery.
6. Klawiatura wyspowa (układ US-QWERTY) z wydzieloną z prawej strony dodatkową strefą klawiszy numerycznych.
7. Touchpad.
8. Wbudowany napęd DVDRW.
9. Wyposażenie komputera w torbę do przenoszenia.

2.3. Komputer przenośny ultrabook (2 szt.) z torbą
KOMPONENT
Typ
Kamera internetowa
Typ ekranu
Łączność
Chipset
Procesor
Pamięć operacyjna RAM
Parametry pamięci
masowej
Karta graficzna
Wyposażenie
multimedialne
Wymagania dotyczące

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE
Komputer przenośny z ekranem o 13,3” – 14”
Wbudowana
Błyszczący, LED, Dotykowy
Wi-Fi 802.11 b/g/n
LAN 10/100/1000 Mbps
Bluetooth
Dedykowany dla oferowanego procesora, nie gorszy niż Intel
Komputer Procesor Intel Core i3 lub wyższy.
4 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)
120 GB SSD SATA III
500 GB SATA 5400 obr. (zewnętrzny, w obudowie
Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla
Intel HD Graphics 4000 lub wyższa
Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio
Podstawowa 6-ogniwowa, min 65 WHr Lithium Ion.
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baterii i zasilania
Zgodność z systemami
operacyjnymi i
standardami
Rodzaje wyjść / wejść
Ergonomia
Warunki gwarancji
Bateria
Zainstalowany system
operacyjny
Dołączone
oprogramowanie
Torba dedykowana dla
urządzenia

Zasilacz o mocy min 65W.
Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk
ze strony).
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. USB 3.0 - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.
Głośność notebooka mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora
w trybie pracy jałowym dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 17 dB (załączyć oświadczenie producenta).
3 lata, realizowana na miejscu u klienta czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta
komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
3-komorowa, 4000 mAh, Li-Polymer
Microsoft Windows Professional 8 PL (wersja 64-bitowa) lub Microsoft Windows Professional 7 PL (wersja 64-bitowa)
Microsoft Office 2013 PL Office Home & Business
Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD)
TAK

2.4. Osprzęt
KOMPONENT
Zasilacz ATX 500W
Nagrywarka DVD
Switch 8 portów

SZT.
10
8
10

Switch 24 portowych
Rack 19”

3

Dysk sieciowy zewnętrzny
do zabezpieczania

1

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE
ATX 2.2 500W
DVD nagrywarka 22x SATA czarna
EtherNetwork Desktop Switch 8x10/100
- obsługiwane protokoły IEEE 802.3x flow control
- IEEE 802.3u IEEE 802.3ad IEEE 802.3 IEEE 802.1x IEEE 802.1w
- IEEE 802.1s IEEE 802.1Q IEEE 802.1p
IEEE 802.1D algorytm przełączania store-and-forward przepustowość 11.9 mpps możliwość instalacji w szafach
19'
2x Barracuda, 3.5'', 3TB, SATA/600, 7200RPM, 64MB cache
Wielozadaniowy serwer NAS, pozwalający współdzielić pliki (w tym także w protokole iSCSI) Urządzenie może
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danych z dyskami HDD
2x3TB

pełnić rolę serwera kopii zapasowych do przechowywania ważnych danych firmowych,
bezpieczeństwo danych umożliwi stworzenie macierzy dyskowej - RAID.
szybki interfejs Ethernet umożliwia błyskawiczny do nich dostęp.
Obsługa dwóch dysków 3TB Pamięć RAM: 256MB DDRII RAM Pamięć Flash: 16MB
Obsługa plików w sieci lokalnej przez CIFS/SMB (Obsługa DFS), AFP, NFS(v3), FTP,WebD
Transfery: SMB (MB/sec)* zapis do: 40.7 odczyt do: 70.2 FTP (MB/sec)* zapis do: 38.8 odczyt do: 107.5
System Operacyjny: Wbudowany system Linux Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows 7 (32/64bit), Vista (32/64-bit), XP, 2000, Windows Server 2003/ 2008; Mac OS X; Linux; Unix
Obsługiwane przeglądarki: Internet Explorer 7 & 8 Firefox 3 Google Chrome
Obsługa wielu języków: angielski, polski.
System plików: EXT3 (wewnętrzny/ zewnętrzny HDD) EXT4 (wewnętrzny/ zewnętrzny HDD) FAT32 (zewnętrzny
HDD) NTFS (zewnętrzny HDD) HFS+ (zewnętrzny HDD)
Łączenie w sieci: TCP/IP (IPv4 IPv6 Dual Stack), klient i serwer DHCP, CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS,
FTP, Telnet, SSH, iSSCSI, SNMP
Protokoły wpsółdzielenia plików: CIFS/SMB (Obsługa DFS), AFP, NFS(v3), FTP,WebD
Zarządzanie dyskiem: Pojedynczy dysk, JBOD RAID 0/1
HDD S.M.A.R.T. Skanowanie uszkodzonych bloków (pliku)
Przywracanie macierzy RAID Obsługa map bitowych Obsługa plików ISO CD & DVD
Zarządzanie zasilaniem: Automatyczne włączenie, po utracie zasilania
Zarządzanie prawami dostępu:
Ograniczenie dostępnej pojemności dysku dla użytkownika
Importowanie listy użytkowników
Zarządzanie kontami użytkowników (maksymalnie 2048 użytkowników)
Zarządzanie grupą użytkowników (maksymalnie 256 grup)
Zarządzanie współdzieleniem w sieci (maksymalnie 256 udziałów)
Tworzenie użytkowników za pomocą makr
Specyfikacja techniczna: Kieszenie na dyski twarde: 2 x 2.5/ 3.5" SATA II HDD, typu hot-swap,(brak dysków w
zestawie) Porty LAN: 1 x RJ-45 Ethernet Wskaźniki LED: Status, LAN, eSATA, HDD1, HDD2 Porty USB: 3 x USB
2.0 (Front: 1; Tył: 2)

2.5. Monitory LCD 23” (15 szt.) z głośnikami zewnętrznymi zasilanymi na USB (15 szt.)
KOMPONENT
Typ ekranu
Rozmiar plamki
Jasność

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE
Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 23”
0,265 mm
250 cd/m2
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Kontrast
Kąty widzenia
(pion/poziom)
Czas reakcji matrycy
Rozdzielczość
maksymalna
Częstotliwość
odświeżania poziomego
Częstotliwość
odświeżania pionowego
Pochylenie monitora
Powłoka powierzchni
ekranu
Podświetlenie
Bezpieczeństwo
Złącze

1000:1
160/170 stopni
max 5ms (czarny do białego)
1920 x 1080 przy 60Hz
30 – 83 kHz
56 – 75 Hz
TAK. W zakresie od -4 do +21 stopni
Antyodblaskowa
System podświetlenia WLED
Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot
15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D z HDCP

Wartość przedmiotu zamówienia:
Brutto …………...…………… PLN (słownie zł ……………………………………..…………………………..……………… )
Netto …………………………. PLN (słownie zł ………………………………………....………...……………..………………)

................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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ZADANIE 3. Drukarki Laserowe Kolor, Urządzenia wielofunkcyjne
3.1. Drukarki Laserowe Kolor (11 szt.)
KOMPONENT
Szybkość druku w czerni
Szybkość druku
w kolorze
Czas wydruku pierwszej
strony (z trybu
gotowości)
Czas wydruku pierwszej
strony (z trybu
gotowości) Kolor
Jakość druku w czerni
(tryb best)
Jakość druku w kolorze
(najwyższa)
Szybkość procesora
Języki drukowania
Łączność, tryb
standardowy
Minimalne wymagania
systemowe
Dostosowany do pracy w
sieci
Standardowa pojemność
podajnika papieru
Drukowanie dwustronne
Obsługiwane formaty
nośników

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE
Tryb normalny: Do 20 str./min
Tryb normalny: Do 20 str./min
W ciągu zaledwie 17 s

W ciągu zaledwie 17 s
Do 600 x 600 dpi
Do 600 x 600 dpi
600 MHz
HP PCL 5c, HP PCL 6, emulacja języka HP
- 1 port Hi-Speed USB 2.0
- 1 port sieci Fast Ethernet 10/100Base-TX
Windows 8, Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit):
W standardzie (wbudowana karta Fast Ether net
Uniwersalny podajnik na podajnik na 250 arkuszy zabudowany poziomy
Automatyczny (standardowo)
Podajnik 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, kartki pocztowe (pojedynczy i podwójny format JIS), koperty (ISO DL,
ISO C5, ISO B5); Podajnik 2, opcjonalny podajnik 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, kartki pocztowe (pojedynczy i
podwójny format JIS), koperty (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Automatyczny duplekser: A4, B5
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3.2. Urządzenia wielofunkcyjne (8 szt.) - Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne z możliwością pracy w sieci przewodowej
oraz funkcją faksu
KOMPONENT

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

Druku z prędkością

do 26 str./min.

rozdzielczość
Podajnik papieru
Iterfejs standardowy
Pamięć (RAM)
Standardowa
PC-FAX
Rozdzielczość druku
Windows
Prędkość kopiowania
Rozdzielczość kopiowania
Skan
Zmniejszanie/Powiększanie
kopii
Rozdzielczość skanowania
Optyczna
Możliwość skanowania do
obrazu skanowania do email’a, obrazu, pliku OCR,
czy do serwera poczty email oraz FTP

2 400 x 600 dpi
Poziomy zabudowany w konstrukcji- zamknięty 250 arkuszy
USB 2.0 , 10/100 Ethernet Base TX
32 MB
Windows®
2400x600dpi
26 kopie/min.
600x600 dpi
25 - 400%
600 x 2400 dpi

OCR E-maila Pliku Serwera pocztowego FTP

Wartość przedmiotu zamówienia:
Brutto …………...…………… PLN (słownie zł ……………………………………..…………………………..……………… )
Netto …………………………. PLN (słownie zł ………………………………………....………...……………..………………)

................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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ZADANIE 4. Router programowalny 19” 48 portowy z przeniesieniem ustawień, Switch Rack 19” 24 porty,
UPS Rack 19” 1000W, osprzęt
4.1. Router programowalny 19” 48 portowy z przeniesieniem ustawień (1 szt.) - Odpowiednik Cisco, modelu 3560X 48 portów w wersji
IP base pozwalającej na statyczny routing
KOMPONENT

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie

Zasilani 230 v z dwóch niezależnych źródeł

Liczba portów
Typ obudowy
Architektura sieci LAN
Porty komunikacji

48 szt.
rack 19"
GigabitEthernet
USB, 10/100 BaseTX (RJ45)
CLI - Command Line Interface, DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131), IP Multicast / IGMP v1, v2,
v3/ IGMP Proxy, IPv4 - Internet Protocol v4 (RFC 791) Upgradeable to v6 (RFC 1883), RMON - Remote Monitoring, SNMP Simple Network Management Protocol, SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1, SNMPv2 - Simple Network
Management Protocol ver. 2, SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3, SSH - Secure Shell, Telnet
ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu, ACL bazujący na adresach MAC, ACL bazujący na sieciach VLAN, IEEE
802.1x - Network Login, IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control), IEEE 802.1x - Network Login (Portbased Access Control), RADIUS, SSH - Secure Shall, TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System

Zarządzanie,
monitorowanie i
konfiguracja
Protokoły uwierzytelniania i
kontroli dostępu
Obsługiwane protokoły
routingu

ruting statyczny programowalny

Obsługiwane protokoły i
standardy

802.2, DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree, IEEE 802 1X-2001
Port-Based Network Access Control, IEEE 802.1x - Network Login, IEEE 802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3ad - Link Aggregation
Control Protocol, IEEE 802.3ae - 10-GigabitEthernet, IEEE 802.3x - Flow Control, IEEE 802.1D - Spanning Tree, IEEE
802.1p - Priority, IEEE 802.1Q - Virtual LANs, IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX, IEEE 802.3ab - 1000BaseT, IP QoS, IPv4,
IPv6, Jumbo frame support, L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol, RMON - Remote Monitoring, RADIUS, QoS - Quality of
Service (kontrola jakość usług i przepustowości), RMON - Remote Monitoring, RMON II - Remote Monitoring ver. 2, TTLS

Rozmiar tablicy adresów
MAC
Algorytm przełączania
Prędkość magistrali wew.
Przepustowość
Warstwa przełączania

12000
Store-and-Forward
160 Gb/s
101,2 mpps
3
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4.2. UPS Rack 19” 1000W LCD RM 2U 230V (2 szt.)
KOMPONENT
Moc wyjściowa
Napięcie wyjściowe
Zniekształcenia napięcia
wyjściowego
Częstotliwość na wyjściu
(synchronicznie z siecią)
Typ przebiegu
Gniazda wyjściowe
Zakres napięcia
wejściowego

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE
1000W / 1500 VA
230V
Mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu
47–53 Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz,
sinusoida
(4) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers
w trybie podstawowym 160 - 286V

4.3. Osprzęt
KOMPONENT

SZT.

Półka rack 19”
Listwa patch panel 19” z
portami RJ45 24 portowy

3
5

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

Netrack patchpanel 19'' 24-porty kat. 5e UTP LSA, z półką

Wartość przedmiotu zamówienia:
Brutto …………...…………… PLN (słownie zł ……………………………………..…………………………..……………… )
Netto …………………………. PLN (słownie zł ………………………………………....………...……………..………………)

................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Zadanie 5. Kserokopiarki (4 szt.)
KOMPONENT
Kserokopiarka - mono

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE
Urządzenie nowe
Urządzenie formatu A3/A4 kopia i wydruk
Prędkość min 25 str/min formatu A4, 15 str/min formatu A3
Wbudowane min dwie szuflady na papier o pojemności min 550 arkuszy każda
Moduł dwustronnego kopiowania i drukowania
Automatyczny podajnik dokumentów/oryginałów z funkcją duplex
Funkcja drukowania sieciowego w języku opisu strony : PCL5E/6
Typ złącza USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T
Funkcja skanowania do pliku, FTP, e-mail w formatach TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS o wysokiej kompresji PDF/A-1b
Szybkość skanowania min 51 str/min w rozdzielczości 300dpi cz-b i kolor
Wbudowany twardy dysk o pojemności min. 80 GB
Wbudowana pamięć o pojemności min. 1,256 GB
Kolorowy panel dotykowy z informacjami w jęz. polskim o wielkości min 8,4” ( przekątna 21,3 cm ) z możliwością
dostosowania interfejsu użytkownika
Czas rozgrzewania maksymalnie 38 s
Czas uzyskania pierwszej kopii poniżej 5,3 s
Rozdzielczość drukowania, kopiowania 600x600 dpi

Wartość przedmiotu zamówienia:
Brutto …………...…………… PLN (słownie zł ……………………………………..…………………………..……………… )
Netto …………………………. PLN (słownie zł ………………………………………....………...……………..………………)

................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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.............................................................
miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że ..........................................................................
Nazwa wykonawcy

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

lub

2. posiada wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie
zamówienia tj. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej 2 (dwie) główne dostawy sprzętu komputerowego o
wartości co najmniej 150 000 brutto PLN każda;
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte
wykonanie zamówienia.

Ponadto oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia …………………
…………………………………………….(nazwa wykonawcy) z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych.

...............................................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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[Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/52/13]

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………....
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..

WYKAZ DOSTAW

Lp.

Określenie przedmiotu dostawy

Data wykonania dostawy
(podać dzień, miesiąc i
rok rozpoczęcia i
zakończenia)

Nazwa i adres Odbiorcy

Wartość zrealizowanej
dostawy

1.

2.

Uwaga: Do wykazu należy dołączyć dowody, że dostawy zostały wykonane należycie tj. poświadczenie (o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2
pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - Dz. U. poz. 231) lub np. referencje.

..................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS”
00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

[Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/52/13]

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Nazwa i siedziba Wykonawcy: …………………………….……………………………….…………………...

……………………………………………………………………………………………….……
Oświadczenie Wykonawcy
1) Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz 331 z póź, zm.), o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych.*
2) Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz 331 z póź, zm.), o której mowa w art.
24 ust. 2 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych.*
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1. …………………………………………………………………………………..………...…………..
2. ……………………………………………………………………………………………………..…..
3. ……………………………………………………………………..……..…………………………..

.....................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:
* W przypadku, gdy Wykonawca NIE NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 2.
W przypadku, gdy Wykonawca NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 1 oraz wypełnić listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej
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CRU: ………./……….

UMOWA
Zawarta w Warszawie
w dniu .............................
pomiędzy:
Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS”
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Poznańska 22,
działającą na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000061291
reprezentowaną przez:
Artura Kameckiego – Dyrektora
zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym"
a
...................................................................................................................................................................
z siedzibą w ......................................................... , ul. .........................................................
reprezentowanym przez:
............................................................... - ...............................................................

zwanym w dalszej treści umowy ,,Dostawcą".
o treści następującej:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania (znak: WSPRiTS/ZP/52/13) w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 39 ustawy – Pzp), ogłoszonego w BZP dnia
06.11.2013 r., Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży ………………………………………..
zgodnie ze złożoną ofertą.

2.

Szczegółowy rodzaj oraz asortyment przedmiotu zamówienia i cena brutto dla zadania nr ……….
określone zostały w ofercie Dostawcy (formularz asortymentowo-cenowy) - załącznik nr 1 do
Umowy, stanowiący integralną cześć niniejszej umowy.

3.

Dostawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, sprzętem, środkami i umiejętnościami potrzebnymi
do wykonania umowy.
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§2
CENA UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1.

Strony uzgadniają wartość przedmiotu umowy:
…………..……………… PLN z VAT
(słownie zł; ………………………………………………….……………………………………... złotych)
………………………….. PLN bez VAT
(słownie zł; ………………………………………………………………………………………… złotych)

2.

W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu
zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. ul. Poznańska 22 w Warszawie (transport,
opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka itp.).

3.

Zamawiający przekaże należność za dostarczony przedmiot zamówienia przelewem na rachunek
bankowy Dostawcy wskazany na fakturze VAT, po zrealizowaniu dostawy, w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

4.

Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§3
WARUNKI I TERMIN DOSTAWY

1.

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy transportem własnym na swój koszt do
siedziby Zamawiającego (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 do 14.00 w terminie do 10 dni
od podpisania niniejszej umowy, w sposób uzgodniony z upoważnionym pracownikiem
Zamawiającego.

2.

Zamawiający określa, że osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia
jest Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, natomiast pracownikami odpowiedzialnymi za monitoring
umowy zgodnie z procedurą PA-5/OZ z dnia 06.06.2011 r. oraz uzgodnienie terminu dostawy i
podpisanie protokołu odbioru są: p. Ryszard Kublik i p. Janusz Żuchowski – Dział Łączności i
Informatyki.

3.

Dostawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie
nowy.

4.

Dostawca zapewnia, że sprzęt został wykonany zgodnie z wszystkimi obowiązującymi normami i
przepisami.

5.

Dostawca udziela (min. 36 miesięcy) -________ miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot
zamówienia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od chwili podpisania protokołu dostawy.

6.

Dostawca nie może dostarczyć Zamawiającemu towarów innych niż ściśle określone w
przedmiocie zamówienia i wskazane w ofercie Dostawcy. W razie dostarczenia przez Dostawcę
towarów innych niż ściśle określone w przedmiocie zamówienia oraz ofercie Dostawcy,
Zamawiający odmówi ich odbioru. W przypadku, gdyby Zamawiający stwierdził, iż w ramach
odebranego przedmiotu zamówienia znajdują się towary inne niż ściśle określone w przedmiocie
zamówienia oraz ofercie Dostawcy, będzie on uprawniony do zwrotu dostarczonych towarów
Dostawcy oraz żądania dostawy brakującego przedmiotu zamówienia bez dodatkowego
wynagrodzenia, albo do zwrotu Dostawcy dostarczonych towarów, żądania zwrotu uiszczonej z
tego tytułu ceny oraz odstąpienia od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z winy
Dostawcy.
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7.

Dostawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy jest kompletny i po zamontowaniu będzie
gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

8.

Dostarczony przedmiot zamówienia winien zawierać:
a) kartę gwarancyjną,
b) instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji (jeśli ma zastosowanie),
c) listę dostawców części zamiennych.
§4
REKLAMACJE I KARY UMOWNE

1.

O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi Dostawcę na piśmie lub faksem,
nie później jednak niż w ciągu 7 dni od chwili zrealizowania dostawy.

2.

Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Dostawcę nie później niż w ciągu 7 dni od
daty otrzymania zgłoszenia o wadzie w formie pisemnej wraz z reklamowanym towarem,
dostarczonym do Dostawcy na jego koszt. Koszty dostawy reklamowanego towaru Zamawiający
ma prawo potracić z najbliższej płatności wynikającej z wystawionej przez Dostawcę faktury VAT.
Dostarczenie przedmiotu zamówienia wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Dostawcy.

3.

Dostawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów i
napraw zgodnie z instrukcją.

4.

Naprawy w ramach gwarancji wykonywane będą na koszt Dostawcy przy użyciu części
zakupionych przez Dostawcę na jego koszt.

5.

Czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części nie więcej niż 7 dni roboczych od daty
otrzymania zgłoszenia o wadzie, zaś czas skutecznej naprawy wymagającej importu części nie
dłużej niż 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.

6.

Naprawy i przeglądy wykonywane przez serwis fabryczny.

7.

Dostawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia wady/awarii
przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia.

8.

W przypadku usunięcia wady dostarczonego przedmiotu umowy w ramach gwarancji jakości,
okres gwarancji naprawionego przedmiotu zamówienia przedłuża się automatycznie o czas
wykonanej naprawy.

9.

Koszt dojazdu do miejsca zamontowania przedmiotu umowy oraz koszt wysyłki przedmiotu
umowy do napraw warsztatowych ponosi Dostawca.

10. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej elementu przedmiotu umowy, Dostawca
zobowiązany jest wymienić wadliwy element przedmiotu umowy na nowy wolny od wad.
11. Dostawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych:
a) za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia, w wysokości 0,2% łącznej wartości
umowy, za każdy dzień opóźnienia;
b) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, w wysokości 10%
wartości umowy.
12. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary
umownej.
13. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy,
Dostawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.
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14. W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Zamawiającego, ewentualne cesje
należności mogą nastąpić wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez podmiot, zgodnie z art.
54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz.
654).
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od ………………….. r. do ………………... r.

2.

Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba że
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3.

Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

4.

Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane
będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

6.

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

Wykaz załączników do umowy:
Zał. nr 1 - formularz asortymentowo - cenowy
Zamawiający:

Dostawca:

