
1 
 

                                                          Numer sprawy : AZP-381-07/16   
   
 

 
Rok założenia 1877 
 
 

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

do postępowania o zamówienie publiczne 
 w trybie przetargu nieograniczonego 

na Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 
dla 

 Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,  

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  
ul. B. Krysiewicza 7/8 

  

 

   
Poznań, 29.02.2016r.  



2 
 

1 NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU,  
Ul. B. KRYSIEWICZA 7/8 , 61-825 POZNAŃ 
Nr telefonu: 61 8 506-200    Nr faxu: 61 852 98-06 

 adres strony internetowej: www.szoz.pl 
Wszystkie pytania dotyczące niniejszego postępowania prosimy kierować w formie pisemnej na adres e-mail: eoleksyn@szoz.pl lub faks 61 852 98 06 
2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) z zastosowaniem przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie i niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ. 
3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia. 
3.2. Wspólny słownik CPV    

 30213000-5 – komputery osobiste 
 30213100-6 – komputery przenośne 
 30232110-8 – drukarki laserowe 
 30237000-9 -  części, akcesoria i wyroby do komputerów 

3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3.5. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
4 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  (ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7)  
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
5 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 12 miesięcy. 
6 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej Specyfikacji oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 
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L.p. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 
1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dołączy do oferty 
oświadczenie o spełnianiu warunków 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia. 

2 Wiedza i doświadczenie 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.  
 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dołączy do oferty 
oświadczenie o spełnianiu warunków 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia. 

3 Potencjał techniczny 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dołączy do oferty 
oświadczenie o spełnianiu warunków. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia. 

4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

6.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 
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innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

6.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, o których mowa w ust. 6.3. odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                  o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy                    w sprawie zamówienia publicznego. 

6.6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 6.5. 
6.7. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 oraz 24 ust 2a ustawy Prawo zamówień publicznych.  
6.8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
7 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 
7.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć: 
Lp. Wymagany dokument 
1 Oświadczenie o spełnianiu warunków – zgodne z zał. nr 3 do SIWZ 

7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 2 
pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć: 

Lp. Wymagane dokumenty 
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodne z zał. nr 4 do 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 Prawo zamówień publicznych, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert. 

3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Lista podmiotów  należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (oświadczenie 
zawarte w formularzu oferty).  

7.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
Lp. Wymagane dokumenty 
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1. Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

2. W zakresach wskazanych w rozdziałach 7.1 pkt 1 i 7.2 pkt. 1 i 3 – dokumenty 
na zasadach w nich wskazanych. 

7.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania 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. 

7.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

7.6. W celu potwierdzenia, że oferta odpowiada wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, należy przedłożyć: 

Lp. Wymagane dokumenty 
1 Certyfikat firmy Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę komputera z systemem operacyjnym Windows 7 i Windows 8 - wydruk ze strony Microsoft 

WHCL – dla pozycji 1,2,3,4 i 11 wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia – zał. Nr1 do SIWZ 
2 Oświadczenie producenta sprzętu że serwis urządzeń będzie wykonywany przez producenta urządzeń lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (dotyczy: zestawów komputerowych AIO oraz notebooków). 

7.7. Inne wymagane dokumenty: 
Lp. Wymagany dokument 
1 Pełnomocnictwo 

Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do 
oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na 
ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do 
reprezentowania ich  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie 
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dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego nie podlega opłacie skarbowej. 

7.8. Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona 
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

7.9. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 

7.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
8 PODWYKONAWSTWO 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
9 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 

9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

9.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt. 9.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.  

9.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9.1. 
9.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał Specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.  
9.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację a jeżeli 

Specyfikacja jest udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.  
9.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
9.7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
9.8. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i drogą elektroniczną (e-mail) 

lub faksem. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
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9.9. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, 
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

9.10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 
a) w zakresie formalnym - Ewa Oleksyn – tel. 61 850 62 95, 
b) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Piotr Tabaczka – tel. 61 850 62 31 

10 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.  
11 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
11.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
11.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

12 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
12.2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.  
12.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
12.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w 

postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 
12.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 

przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
12.6. Oferta musi być sporządzona według wzoru oferty na dostawy (formularz oferty)                  

stanowiącego załącznik do niniejszej Specyfikacji. 
12.7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 

ręcznie niezmywalnym długopisem bądź piórem niezmywalnym atramentem. 
12.8. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę 

(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią 
imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.  

12.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

12.10. Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty wraz z szczegółową kalkulacją cenową, oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 7 niniejszej Specyfikacji. 
12.11. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisaną w następujący sposób: „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego 

wraz z oprogramowaniem NIE OTWIERAĆ przed: 10.03.2016 r. godz. 12:00”. Na 
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kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 
12.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 

oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 12.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
12.13. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, 

część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - POUFNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  

13 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Kancelaria, budynek D, pokój D-11 do dnia 10.03.2016r. godz. 11:30.  
13.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 

zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
13.3. Otwarcie ofert odbędzie się 10.03.2016r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój 

D-8a – Sekcja ds. Zamówień Publicznych. 
13.4. Otwarcie ofert jest jawne. 
13.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
13.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
14 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
14.1. W Formularzu ofertowym należy wpisać cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz stawkę podatku VAT . 
14.2. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o  informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 915)  za wykonanie przedmiotu zamówienia.  
14.3. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
14.4. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca                   z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

14.5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych między Zamawiającym a Wykonawcą. 
14.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
15 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
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15.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 
Nr Nazwa waga 
1 cena brutto 90% 
2 Termin płatności 10% 

15.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 15.1 kryteria będą liczone według następujących 
wzorów: 

Lp Wzór 
1 Cena brutto (koszt) 

Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * waga (90%) 
gdzie: 
Cmin  - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
Cof  - cena podana w ofercie 
Maksymalnie można otrzymać 90 pkt 

2 Termin płatności Wykonawca może wybrać jedną z opcji: 
60 dni – 10 pkt 
45 dni – 5 pkt 
30 dni – 1 pkt 
Maksymalnie można otrzymać 10 pkt 

  
15.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru i oceny ofert, tj. uzyska najwyższą ocenę punktową. 
15.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 15.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  
15.5. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać 
warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.  

15.6. Zamawiający poprawia w ofercie:  
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
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c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

15.7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
a) jest niezgodna z ustawą; 
b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji, z zastrzeżeniem pkt. 15.6 lit. c; 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 15.6 lit. c; 
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

16 UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 
16.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
16.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli 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 miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym 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 - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

16.4. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 16.3 lit. a Zamawiający umieści na 
stronie internetowej www.szoz.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

16.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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17 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

17.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, albo 10 - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności 
wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

17.2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub pocztą internetową lub telefonicznie. 
17.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
17.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
18 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 W postępowaniu nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
19 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD 
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 
Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji. 

 
20 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
20.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.    
20.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
20.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 

okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
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20.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

20.6. 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. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

20.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

20.8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

20.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
20.10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 
20.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
21 AUKCJA ELEKTRONICZNA 
W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
22 POZOSTAŁE INFORMACJE 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późń. 

zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U .z 2014 poz. 121). 
Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

Nr Nazwa załącznika 
1 Opis przedmiotu zamówienia  
2 Formularz oferty 
3 Oświadczenie o spełnianiu warunków 
4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
5 Wzór umowy 

                                                                                                         
ZATWIERDZAM 

                                                                     Z-ca Dyrektora  
                                                     ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 
                                                                             /----------/ 
                                                         mgr inż. Marzena Krzymańska 
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                                                               ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ  
 

Opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu 
komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia. 
CPV  30213000-5,  30213100-6, 30232110-8, 30237000-9 
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie przez 
Wykonawcę świadczeń wynikających z tej gwarancji. 
Dostarczony sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe oraz oprogramowanie muszą być 
fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia. 
Oferowany sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe oraz oprogramowanie  w dniu złożenia 
oferty nie mogą być przewidziane przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 
Dostarczony sprzęt komputerowy lub akcesoria komputerowe przeznaczone do zasilania z sieci 
energetycznej powinny być wyposażone w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających 
na podłączenie ich do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej 
zaznaczono inaczej. 
Podane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ilości sprzętu 
komputerowego, akcesoriów komputerowych i oprogramowania są ilościami szacunkowymi i 
mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, tzn. Zamawiający nie ma 
obowiązku wyczerpania swymi zapotrzebowaniami ilości wskazanych w SIWZ. 
Zamawiający zastrzega sobie także prawo, że w razie wyczerpania danej pozycji sprzętu, 
akcesoriów lub oprogramowania Zamawiający może go zamówić na tych samych zasadach pod 
warunkiem nie przekroczenia wartości przedmiotu umowy. 
 
Wykonawca gwarantuje serwis gwarancyjny na oferowany sprzęt komputerowy, akcesoria 
komputerowe lub oprogramowanie wg następujących kryteriów : 
 Sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe, monitory, drukarki, urządzenia 

wielofunkcyjne, akcesoria komputerowe) - 
1. Czas reakcji na zgłoszenie telefoniczne, faksowe lub mailowe – wynosi maksymalnie 24 

godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia. 
2. Czas usunięcia usterki/awarii nie dłuższy niż 7 dni od momentu odebrania sprzętu z 

siedziby Zamawiającego. 
3. W przypadku niemożliwości usunięcia usterki/awarii w ww. terminie Wykonawca zapewni 

sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach.   
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Czas obowiązywania gwarancji na wszystkie produkty zamówienia – minimum 24 miesiące od 
dnia dostarczenia sprzętu, chyba że w wymaganej specyfikacji technicznej sprzętu podano inny 
czas. 
W przypadku awarii twardego dysku będącego na gwarancji musi nastąpić wymiana na produkt 
nowy – uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego (Wykonawca nie może zabrać dysku 
twardego na którym znajdowały się dane, dopuszcza się zniszczenie uszkodzonego dysku przez 
Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego). 
Dysk pozostaje również u Zamawiającego w sytuacji, gdy z powodów niezależnych od awarii 
tego nośnika jest wymieniana np. cała partia sprzętu, czy wybrane egzemplarze kompletnych 
komputerów – a na wbudowanym dysku znajdowały się już dane. W ofercie Wykonawca 
przedłoży oświadczenie producenta sprzętu że serwis urządzeń będzie wykonywany przez 
producenta urządzeń lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (dotyczy: 
zestawów komputerowych AIO oraz notebooków) . 
W momencie zawarcia umowy strony umowy zobowiązują się zachować wszelkie informacje i 
dane elektroniczne uzyskane wzajemnie w związku z realizacją umowy w ścisłej tajemnicy przed 
stronami trzecimi. Strony zobowiązują się zapoznać podległych pracowników z wymogami 
umowy w zakresie poufności danych oraz zobowiązać do ich przestrzegania. Strony winny 
ustalić, że wymienione zobowiązania będą przestrzegane nawet po wygaśnięciu terminu 
realizacji umowy;  
Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego sprzęt komputerowy na własny koszt. 
Dzień dostarczenia sprzętu to dzień w którym Zamawiający i Wykonawca podpiszą protokół 
odbioru sprzętu. 
Zamawiający dokona płatności – w terminie do 30 dni - po dostarczeniu towaru do siedziby 
Zamawiającego oraz po przedstawieniu faktury VAT. 
Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie w ciągu jednego roku, licząc od dnia 
zawarcia umowy przez Strony, zgodnie ze szczegółowymi zapotrzebowaniami Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie, że nie jest zobowiązany do wyczerpania w okresie obowiązywania 
umowy swoimi zapotrzebowaniami kwoty oraz ilości asortymentu wskazanego w specyfikacji 
technicznej, na który opiewać będzie zawarta umowa. Umowa wygasa w przypadku 
wcześniejszego wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, na które opiewać 
będzie zawarta umowa. 
Zamawiający zastrzega sobie, że ostatnie zapotrzebowanie może złożyć najpóźniej ostatniego 
dnia obowiązywania umowy, a jego realizacja będzie podlegała postanowieniom niniejszej SIWZ 
i zawartej z Wykonawcą umowy. 
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Termin realizacji poszczególnych zapotrzebowań ustala się na 10 dni od daty faksowego lub 
elektronicznego zgłoszenia. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże podane parametry 
techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia 
Zamawiający będzie oczekiwał. 
W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi jednoznacznie zaznaczyć 
właściwości elementów sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz 
oprogramowania inne (równoważne) niż wymagane przez Zamawiającego i wyraźnie wskazać 
różnice na egzemplarzu Szczegółowej kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do oferty. 
Wszystkie nazwy własne produktów albo oznaczenia producenta wskazane w formularzu oferty 
i specyfikacji technicznej zostały użyte jedynie przykładowo. Wykonawcy mogą dostarczyć w 
każdym takim przypadku przedmiot zamówienia równoważny, tj. o nie gorszych parametrach 
aniżeli posiadane przez przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez 
Zamawiającego. 
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1. Zestaw komputerowy z monitorem LCD  I - 5 sztuk 
Stacja robocza 
Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, m.in. 

pakiet biurowy Office, Open Office oraz do aplikacji medycznych m.in. 
Infomedica 

Płyta główna 

Typ gniazda procesora – socket 1150,  
obsługa technologii Hyper-Threading, 
liczba gniazd procesorów – 1, 
rodzaj pamięci: DDR III, 
typ pamięci: Non-ECC, 
Liczba gniazd pamięci – min. 2, 
częstotliwość szyny pamięci - 1333 MHz, 1600 MHz, 
wielkość obsługiwanej pamięci – min. 16Gb, 
złącza PCI-E 16x – min. 1, 
złącza PCI-E 1x – min. 2, 
złącza USB 2.0 – min. 6, 
złącza PS/2 – min. 1, 
ilość urządzeń Serial ATA – min. 4 szt., 
format: ATX lub mATX 

Procesor Procesor min. i3 3,5 GHz lub równoważny, 64-bit, socket 1150 LGA, 
wentylator (TDP max. 55W) 

Pamięć operacyjna min. 8Gb DDR III, 
częstotliwość – min. 1600 Mhz 

Parametry pamięci masowej Dysk twardy SATA min. 1Tb, 
7200 obr./min lub lepszy, 
Cache – min. 8MB 

System operacyjny 

Windows 8.1 Professional 64-bit w polskiej wersji językowej z dołączoną 
licencją lub równoważny współpracujący z infrastrukturą systemową 
Zamawiającego. Zamawiający wykorzystuje oprogramowanie Windows 
Serwer w oparciu o Active Directory i Elektroniczne Zarządzanie 
Dokumentacją 
Kompatybilny z oprogramowaniem z którego korzysta Zamawiający, m.in. : 
aplikacje systemu Infomedica, MM Ewidencja, MM Inwentaryzacja, MS 
Office, Open Office, Płatnik (najnowsza wersja 9.01), Program prawniczy 
Lex, Program księgowy Multicash, Program EKG Holtcard 
oraz posiadający zaawansowane funkcje takie jak : 
- obsługiwanie szyfrowania EFS (EFS umożliwia szyfrowanie plików z 
poziomu systemu aby zapewnić ochronę poufnych danych przed atakami 
osób, które mają fizyczny dostęp do komputera), 
- Software Restriction Policies (usługa kontrolująca aplikacje jakie są 
uruchamiane przez użytkowników)  
Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat firmy Microsoft, 
potwierdzający poprawną współpracę komputera z systemem operacyjnym 
Windows 7 i Windows 8 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) 

Napęd optyczny 
- nagrywarka DVD, 
- typ napędu Multi-DVD, 
- interfejs – Serial ATA, 
-oprogramowanie do odtwarzania i nagrywania płyt w języku polskim z 
bezterminową licencją 

Karta graficzna Zintegrowana 
Karta dźwiękowa Zintegrowana 
Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000 
Zewnętrzne porty 
wejścia/wyjścia 

- min. 4 porty USB 2.0, 
- min. 2 porty USB 3.0 
- 1 gniazdo słuchawkowe audio, 
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- 1 gniazdo mikrofonu, 
- 1 złącze zasilania, 
- 1 złącze RJ45 

Obudowa ATX, 
kolor – czarny lub srebrno-czarny 
przedni panel : min. 1 gniazdo USB 

Zasilacz min. 300W 

Klawiatura 

- pełna klawiatura QWERTY z częścią numeryczną, 
- przewodowa z interfejsem USB plug&play,  
- układ polski programisty, 
- kolor czarny, 
- składane nóżki, 
- długość przewodu min. 1,5m, 
- kompatybilna z systemami Windows 8,7, XP, Vista, 
- odchylane nóżki, 
- niskoprofilowe klawisze, 
- oznaczenia klawiszy wtłoczone, dodatkowo warstwa ochronna na 
klawiszach zapobiegająca ścieraniu się napisów, 
- klawiatura numeryczna 

Mysz 

- przewodowa mysz optyczna z interfejsem USB 2.0, 
- min. 3 przyciski, 
- rolka przewijania, 
- technologia plug and play, 
- dla prawo i leworęcznych, 
- długość przewodu min. 1,5m, 
- kolor czarny lub czarno-srebrny, 
- kompatybilna z systemami Windows 8, 7, XP, Vista 

Warunki gwarancji min. 24 miesiące od dnia dostarczenia 
Monitor 
Ekran min. 18,5” 
Wyświetlacz LCD LED panoramiczny 

Parametry 

proporcje obrazu 16:9, 
rozdzielczość min. 1366 x 768, 
czas reakcji max. 6 ms, 
plamka matrycy 0.3 mm, 
Jasność 250 cd/m2, 
Kontrast  min. 3 000 000:1, 
kąt widzenia poziomy 170 stopni, 
kąt widzenia pionowy 160 stopni, 
pobór mocy max. 16 W 

Certyfikaty Energy Star 5.0, 
TCO 5.0 

Warunki gwarancji min. 24 miesiące od dnia dostarczenia 
 

2. Zestaw komputerowy All-in-One  II 
(stacja z wbudowanym z monitorem z ekranem dotykowym) - 3 sztuki 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, m.in. 
pakiet biurowy Office oraz Open Office oraz do aplikacji medycznych m.in. 
Infomedica 



6 
 

Płyta główna 

Typ gniazda procesora – socket 1150 
obsługa technologii Hyper-Threading, 
liczba gniazd procesorów – 1, 
rodzaj pamięci: DDR III, typ pamięci: Non-ECC, 
Liczba gniazd pamięci – min. 2, 
częstotliwość szyny pamięci – 1600 Mhz, 1333 MHz, 1066 MHz,  
wielkość obsługiwanej pamięci – min.16GB 
złącza USB 2.0 – min. 4, 
złącza USB 3.0 – min. 1, 
ilość urządzeń Serial ATA – min. 3 szt. 

Procesor Procesor min. i7 3 GHz lub równoważny, 64-bit, socket 1150 LGA, 
wentylator 

Pamięć operacyjna min. 8Gb DDR III, częstotliwość – min. 1333 Mhz 

Parametry pamięci masowej Jeden dysk twardy SATA  min. 1Tb, 5400 obr./min lub lepszy, Cache – min. 
64MB, z wbudowaną pamięcią typu Flash min.8GB 
Dysk twardy zamontowany fabrycznie przez producenta komputera. 

System operacyjny 

Windows 8.1 Professional 64-bit w polskiej wersji językowej z dołączoną 
licencją lub równoważny współpracujący z infrastrukturą systemową 
Zamawiającego. Zamawiający wykorzystuje oprogramowanie Windows 
Serwer w oparciu o Active Directory i Elektroniczne Zarządzanie 
Dokumentacją 
Kompatybilny z oprogramowaniem z którego korzysta Zamawiający, m.in. : 
aplikacje systemu Infomedica, MM Ewidencja, MM Inwentaryzacja, MS 
Office, Open Office, Płatnik (najnowsza wersja 9.01), Program prawniczy 
Lex, Program księgowy Multicash, Program EKG Holtcard 
oraz posiadający zaawansowane funkcje takie jak : 
- obsługiwanie szyfrowania EFS (EFS umożliwia szyfrowanie plików z 
poziomu systemu aby zapewnić ochronę poufnych danych przed atakami 
osób, które mają fizyczny dostęp do komputera), 
- Software Restriction Policies (usługa kontrolująca aplikacje jakie są 
uruchamiane przez użytkowników) 
Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat firmy Microsoft, 
potwierdzający poprawną współpracę komputera z systemem operacyjnym 
Windows 7 i Windows 8 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) 

Napęd optyczny 
- nagrywarka DVD i Blu-Ray, 
- zapis i odczyt płyt DVD, 
- zapis i odczyt płyt BD, 
- interfejs – Serial ATA, 
- oprogramowanie do odtwarzania i nagrywania płyt w języku polskim z 
bezterminową licencją 

Karta graficzna Zintegrowana 
Karta dźwiękowa Zintegrowana 
Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000 
Zewnętrzne porty 
wejścia/wyjścia 

- 4 porty USB 2.0, - 2 porty USB 3.0, - 1 gniazdo słuchawkowe audio,  
- 1 gniazdo mikrofonu, - 1 złącze zasilania, - 1 złącze RJ45, 
- 1 eSATA, - 1 DVI, - 1 HDMI, - czytnik kart pamięci 

Dodatkowe parametry 
- obudowa kolor – czarny lub srebrno-czarny 
- przedni boczny panel : min. 1 gniazdo USB, 
- wbudowane głośniki, 
- podstawa – noga typowa jak przy monitorach LCD, 
- komunikacja Bluetooth, WiFi 802.11B/G/N 
- zasilacz o mocy maksymalnej 90W 

Zestaw : 
Mysz + Klawiatura 

Bezprzewodowa mysz : 
- bezprzewodowa mysz laserowa, 
- min. 3 przyciski, 
- rolka przewijania, 
- technologia plug and play, 
- dla prawo i leworęcznych, 
- wskaźnik stanu baterii, 
- kompatybilna z systemami Windows 8, 7, XP, Vista, 
- w zestawie komplet baterii, 
- wyłącznik oszczędzania baterii, 
- kolor czarny lub czarno – srebrny 
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Bezprzewodowa klawiatura : 
- klawiatura QWERTY z częścią numeryczną, 
- technologia plug and play, 
- kompatybilna z systemami Windows 8, 7, XP, Vista, 
- klawisze membranowe, 
- kolor czarny lub czarno - srebrny 
- składane nóżki 
 
Komunikacja z komputerem obu urządzeń – jeden nanoodbiornik USB 
obsługujący technologię UNIFING (odbiornik umieszczony w gnieździe USB 
nie może wystawać poza obudowę komputera więcej jak 1 cm) 

Ekran  Wbudowany w obudowę komputera ekran dotykowy wykonany w technologii 
pojemnościowej Multi-Touch (umożliwiający kontrolowanie interfejsów 
graficznych więcej niż dwoma palcami jednocześnie), min. 21” LCD LED 

Parametry ekranu 
proporcje obrazu 16:9, 
rozdzielczość min. 1920 x 1080, 
czas reakcji max. 6 ms, 
plamka matrycy 0.3 mm, 
Jasność 250 cd/m2, Kontrast 1000:1 

Warunki gwarancji min. 24 miesiące od dnia dostarczenia 
 

3. Zestaw komputerowy All-in-One  III (stacja z wbudowanym z monitorem) - 20 sztuk 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, m.in. 
pakiet biurowy Office oraz Open Office oraz do aplikacji medycznych m.in. 
Infomedica 

Płyta główna 

Typ gniazda procesora – socket 1151,  
obsługa technologii Hyper-Threading, 
liczba gniazd procesorów – 1, 
rodzaj pamięci: DDR 4, typ pamięci: Non-ECC, 
Liczba gniazd pamięci – min. 2, 
częstotliwość szyny pamięci – 2133 MHz,  
wielkość obsługiwanej pamięci – min. 16Gb, 
złącza USB 2.0 – min. 4, 
złącza USB 3.0 – min. 2, 
ilość urządzeń Serial ATA – min. 2 szt. 

Procesor Procesor min. i3 – 3,2 GHz lub równoważny, 64-bit, socket 1151 LGA, 
wentylator 

Pamięć operacyjna min. 8Gb DDR 4, częstotliwość – min. 2133 Mhz 

Parametry pamięci masowej Jeden dysk twardy SATA typ SSHD  min. 500GB, 5400 obr./min lub lepszy, 
Cache – min. 8MB, z wbudowaną pamięcią typu Flash min.8GB 
Dysk twardy zamontowany fabrycznie przez producenta komputera. 

System operacyjny 

Windows 10 Professional 64-bit w polskiej wersji językowej z dołączoną 
licencją lub równoważny współpracujący z infrastrukturą systemową 
Zamawiającego. Zamawiający wykorzystuje oprogramowanie Windows 
Serwer w oparciu o Active Directory i Elektroniczne Zarządzanie 
Dokumentacją 
Kompatybilny z oprogramowaniem z którego korzysta Zamawiający, m.in. : 
aplikacje systemu Infomedica, MM Ewidencja, MM Inwentaryzacja, MS 
Office, Open Office, Płatnik (najnowsza wersja 9.01), Program prawniczy 
Lex, Program księgowy Multicash, Program EKG Holtcard 
oraz posiadający zaawansowane funkcje takie jak : 
- obsługiwanie szyfrowania EFS (EFS umożliwia szyfrowanie plików z 
poziomu systemu aby zapewnić ochronę poufnych danych przed atakami 
osób, które mają fizyczny dostęp do komputera), 
- Software Restriction Policies (usługa kontrolująca aplikacje jakie są 
uruchamiane przez użytkowników) 
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Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat firmy Microsoft, 
potwierdzający poprawną współpracę komputera z systemem operacyjnym 
Windows 7, Windows 8, Windows 10 (załączyć wydruk ze strony Microsoft 
WHCL) 

Napęd optyczny 
- nagrywarka DVD 
- zapis i odczyt płyt DVD, 
- interfejs – Serial ATA, 
- oprogramowanie do odtwarzania i nagrywania płyt w języku polskim z 
bezterminową licencją 

Karta graficzna Zintegrowana 
Karta dźwiękowa Zintegrowana 
Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000 
Zewnętrzne porty 
wejścia/wyjścia 

- 4 porty USB 2.0, - 2 porty USB 3.0, - 1 gniazdo słuchawkowe audio,  
- 1 gniazdo mikrofonu, - 1 złącze zasilania, - 1 złącze RJ45, 
- 1 HDMI lub 1 DisplayPort, - czytnik kart pamięci 

Dodatkowe parametry 

- obudowa kolor – czarny lub srebrno-czarny 
- przedni boczny panel : min. 1 gniazdo USB, 
- wbudowane głośniki, 
- komunikacja Bluetooth, WiFi 802.11B/G/N, 
- Kamera o rozdzielczości min. 1 Mpix posiadająca sprzętową przysłonę, 
- Wymiary maksymalne z podstawą (szer. x wys. x gł.) - 500mm x 350mm x 
80mm, 
- Podstawa typu podpórka 
- zasilacz o mocy maksymalnej 90W 

Zestaw : 
Mysz + Klawiatura 

Bezprzewodowa mysz : 
- bezprzewodowa mysz optyczna, 
- min. 3 przyciski, 
- rolka przewijania, 
- technologia plug and play, 
- dla prawo i leworęcznych, 
- wskaźnik stanu baterii, 
- kompatybilna z systemami Windows 8, 7, XP, Vista, 
- w zestawie komplet baterii, 
- wyłącznik oszczędzania baterii, 
- kolor czarny lub czarno – srebrny 
 
Bezprzewodowa klawiatura : 
- klawiatura QWERTY z częścią numeryczną, 
- technologia plug and play, 
- kompatybilna z systemami Windows 8, 7, XP, Vista, 
- klawisze membranowe, 
- kolor czarny lub czarno - srebrny 
- składane nóżki 
 
Komunikacja z komputerem obu urządzeń – jeden nanoodbiornik USB 
obsługujący technologię UNIFYING (odbiornik umieszczony w gnieździe 
USB nie może wystawać poza obudowę komputera więcej jak 1 cm) 

Ekran  Wbudowany w obudowę komputera ekran bez funkcji dotykowej, min.19,5” – 
max.20” LCD LED 

Parametry ekranu 
proporcje obrazu 16:9, 
rozdzielczość min. 1600 x 900, 
czas reakcji max. 6 ms, 
plamka matrycy 0.3 mm, 
Jasność 250 cd/m2, Kontrast 1000:1 

Warunki gwarancji min. 24 miesiące od dnia dostarczenia 
 

4. Zestaw komputerowy z monitorem LCD  IV - 3 sztuki 
Stacja robocza 
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Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, m.in. 
pakiet biurowy Office oraz Open Office oraz do aplikacji medycznych m.in. 
Infomedica 

Płyta główna 

Typ gniazda procesora – socket 1150 
obsługa technologii Hyper-Threading, 
liczba gniazd procesorów – 1, 
rodzaj pamięci: DDR III, 
typ pamięci: Non-ECC, 
Liczba gniazd pamięci – min. 2, 
częstotliwość szyny pamięci - 1333 MHz, 1066 MHz, 800 MHz, 
wielkość obsługiwanej pamięci – min. 16Gb, 
złącza PCI-E 16x – min. 1, 
złącza PCI-E 1x – min. 2, 
złącza USB 2.0 – min. 6, 
złącza PS/2 – min. 1, 
ilość urządzeń Serial ATA – min. 4 szt., 
format: ATX lub mATX 

Procesor Procesor min. Intel Core i7 3,4 GHz lub równoważny, 64-bit, socket 1150 
LGA, wentylator (TDP max. 84W) 

Pamięć operacyjna min. 8Gb DDR III, 
częstotliwość – min. 1333 Mhz 

Parametry pamięci masowej Jeden dysk twardy SATA  min. 1Tb, 7200 obr./min lub lepszy, Cache – min. 
8MB, z wbudowaną pamięcią typu Flash min.8GB 

System operacyjny 

Windows 8.1 Professional 64-bit w polskiej wersji językowej z dołączoną 
licencją lub równoważny współpracujący z infrastrukturą systemową 
Zamawiającego. Zamawiający wykorzystuje oprogramowanie Windows 
Serwer w oparciu o Active Directory i Elektroniczne Zarządzanie 
Dokumentacją 
Kompatybilny z oprogramowaniem z którego korzysta Zamawiający, m.in. : 
aplikacje systemu Infomedica, MM Ewidencja, MM Inwentaryzacja, MS 
Office, Open Office, Płatnik (najnowsza wersja 9.01), Program prawniczy 
Lex, Program księgowy Multicash, Program EKG Holtcard 
oraz posiadający zaawansowane funkcje takie jak : 
- obsługiwanie szyfrowania EFS (EFS umożliwia szyfrowanie plików z 
poziomu systemu aby zapewnić ochronę poufnych danych przed atakami 
osób, które mają fizyczny dostęp do komputera), 
- Software Restriction Policies (usługa kontrolująca aplikacje jakie są 
uruchamiane przez użytkowników) 
Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat firmy Microsoft, 
potwierdzający poprawną współpracę komputera z systemem operacyjnym 
Windows 7 i Windows 8 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) 

Napęd optyczny 
- nagrywarka DVD, 
- typ napędu Multi-DVD, 
- interfejs – Serial ATA, 
-oprogramowanie do odtwarzania i nagrywania płyt w języku polskim z 
bezterminową licencją 

Karta graficzna Zintegrowana 
Karta dźwiękowa Zintegrowana 
Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000 

Zewnętrzne porty 
wejścia/wyjścia 

- 4 porty USB min. 2.0, 
- 2 porty USB min. 3.0, 
- 1 gniazdo słuchawkowe audio, 
- 1 gniazdo mikrofonu, 
- 1 złącze zasilania, 
- 1 złącze RJ45 

Obudowa ATX, 
kolor – czarny lub srebrno-czarny 
przedni panel : min. 2 gniazda USB 

Zasilacz min. 300W 
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Klawiatura 

- pełna klawiatura QWERTY z częścią numeryczną, 
- przewodowa z interfejsem USB plug&play,  
- układ polski programisty, 
- kolor czarny, 
- składane nóżki, 
- długość przewodu min. 1,5m, 
- kompatybilna z systemami Windows 8, 7, XP, Vista, 
- odchylane nóżki, 
- niskoprofilowe klawisze, 
- oznaczenia klawiszy wtłoczone, dodatkowo warstwa ochronna na 
klawiszach zapobiegająca ścieraniu się napisów, 
- klawiatura numeryczna 

Mysz 

- przewodowa mysz optyczna z interfejsem USB 2.0, 
- min. 3 przyciski, 
- rolka przewijania, 
- technologia plug and play, 
- dla prawo i leworęcznych, 
- długość przewodu min. 1,5m, 
- kolor czarny lub czarno-srebrny, 
- kompatybilna z systemami Windows 8, 7, XP, Vista 

Warunki gwarancji min. 24 miesiące od dnia dostarczenia 
Monitor 
Ekran min. 21” 
Wyświetlacz LCD LED panoramiczny 

Parametry 

proporcje obrazu 16:9, 
rozdzielczość min. 1920 x 1080, 
czas reakcji max. 6 ms, 
plamka matrycy 0.3 mm, 
Jasność 250 cd/m2, 
Kontrast min. 3 000 000:1, 
kąt widzenia poziomy 170 stopni, 
kąt widzenia pionowy 160 stopni, 
pobór mocy max. 25 W 

Certyfikaty Energy Star 5.0, 
TCO 5.0 

Warunki gwarancji min. 24 miesiące od dnia dostarczenia 
 

5. Drukarka laserowa monochromatyczna A4  I - 15 sztuk 
 

Technologia druku Monochromatyczny druk laserowy 
Pamięć min.256MB 
Procesor prędkość min. 800Mhz 
Maks. Rozmiar nośnika A4 
Czas wydruku pierwszej 
strony  Czas wydruku pierwszej strony poniżej 8 sek. 
Rozdzielczość w pionie min. 1200 dpi 
Rozdzielczość w poziomie min. 1200 dpi 
Szybkość druku min. 40 str./min. 
Wydajność min. 50 000 str./miesiąc 
Podajnik(i) papieru min. 300 arkuszy 
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Odbiornik papieru min. 150 arkuszy 
Automatyczny dupleks Tak 
Obsługiwane systemy 
operacyjne Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, 

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8,Windows 10 

Interfejs 
USB, 
Karta sieciowa RJ45 Ethernet 10/100 Base TX, 
Interfejs bezprzewodowy IEEE 802.11g/n Dołączyć kabel podłączeniowy USB ze stacją roboczą komputera (min. 
2 m) oraz kabel sieciowy patchcord UTP (min. 2 m) 

Dodatkowe parametry Wyświetlacz LCD ,  
Toner startowy na min.3000str.  

Napięcie zasilania 230 V 
Gwarancja Min. 36 miesięcy 
Waga Max. 11 kg 

Toner Należy dołączyć dodatkowo 1 sztukę oryginalnego pełnowartościowego 
tonera wyprodukowanego przez producenta drukarki (poza fabrycznie 
zainstalowanym „rozruchowym”)  

 
6. Drukarka laserowa monochromatyczna A4 II  - 3 sztuki 

 
Technologia druku Monochromatyczny druk laserowy 
Pamięć min.256 MB z możliwością rozbudowy do min.768 MB 
Procesor prędkość min. 750MHz 
Obsługiwane nośniki A5, A4 
Rozdzielczość druku min. 1200 dpi x 1200 dpi 
Szybkość druku min. 45 str./min. 
Wydajność min. 150 000 str./miesiąc 
Podajniki papieru min. 2 podajniki (jeden na min. 100 ark., drugi na min. 500 ark.) 
Odbiornik papieru min. 500 arkuszy 
Automatyczny dupleks Tak 
Obsługiwane systemy 
operacyjne Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, 

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 

Interfejs 
USB, 
Karta sieciowa RJ45 Ethernet 10/100/1000 Base TX, Dołączyć kabel podłączeniowy USB ze stacją roboczą komputera (min. 
2 m) oraz kabel sieciowy patchcord UTP (min. 2 m) 

Dodatkowe parametry Automatyczny dupleks (zarówno w A5 jak i A4), 
Podświetlany panel LCD 

Napięcie zasilania 230 V 
Gwarancja Min. 24 miesięcy 
Zewnętrzne gabaryty Wysokość max. 41 cm 
Waga Max. 30 kg 
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Toner Należy dołączyć dodatkowo 1 sztukę oryginalnego pełnowartościowego 
tonera wyprodukowanego przez producenta drukarki (poza fabrycznie 
zainstalowanym „rozruchowym”)  

 
7. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka / kopiarka / skaner) I  - 5 sztuk 

 
Funkcje urządzenia 

Drukarka laserowa monochromatyczna, 
Kopiarka monochromatyczna, 
Skaner, 
Fax 

Pamięć Min. 256MB 
Procesor  min. 600MHz 
Maks. rozmiar nośnika A4 

Obsługiwane nośniki 
Letter, 
papier A4, 
papier A5, 
papier A6 
papier B5 

Rozdzielczość drukowania Min. 1200 x 1200dpi 
Szybkość druku min. 33 str./min  
Wydajność Min. 50 000 str./miesiąc 
Podajnik papieru min. 250 arkuszy 
Odbiornik papieru min. 150 arkuszy 
Skaner Płaski 
Optyczna rozdzielczość 
skanera 1200 dpi x 1200 dpi 
Pojemność pamięci faksu min. 500 stron 
Obsługiwane systemy 
operacyjne Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, 

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 

Interfejs 
USB, 
Karta sieciowa RJ45 Ethernet 10/100 Base TX, Dołączyć kabel podłączeniowy USB ze stacją roboczą komputera (min. 
2 m) oraz kabel sieciowy patchcord UTP (min. 2 m) 

Dodatkowe parametry automatyczny podajnik dokumentów, 
Wyświetlacz LCD 4-wierszowy 

Napięcie zasilania 230 V 
Gwarancja Min. 12 miesięcy 
Waga Max. 16kg 
Zewnętrzne gabaryty Wysokość max. 45cm  

Toner Należy dołączyć dodatkowo 1 sztukę oryginalnego pełnowartościowego 
tonera wyprodukowanego przez producenta urządzenia (poza fabrycznie 
zainstalowanym „rozruchowym”)  

 
8. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka / kopiarka / skaner) II - 3 sztuki 
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Funkcje urządzenia 
Drukarka laserowa monochromatyczna, 
Kopiarka monochromatyczna, 
Skaner, 
Fax 

Pamięć min.128 MB 
Procesor prędkość min. 600MHz 
Maks. rozmiar nośnika A4 

Obsługiwane nośniki 
Letter, 
papier A4, 
papier A5, 
papier A6 
papier B5 

Rozdzielczość drukowania min. 1200 dpi x 600 dpi 
Szybkość druku min. 20 str./min. 
Wydajność min. 10 000 str./miesiąc 
Podajnik papieru min. 150 arkuszy 
Odbiornik papieru min. 100 arkuszy 
Skaner Płaski 
Optyczna rozdzielczość 
skanera 1200 dpi x 1200 dpi 
Pojemność pamięci faksu min. 300 stron 
Obsługiwane systemy 
operacyjne Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, 

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 

Interfejs 
USB, 
Karta sieciowa RJ45 Ethernet 10/100 Base TX, Dołączyć kabel podłączeniowy USB ze stacją roboczą komputera (min. 
2 m) oraz kabel sieciowy patchcord UTP (min. 2 m) 

Dodatkowe parametry automatyczny podajnik dokumentów 
Napięcie zasilania 230 V 
Gwarancja Min. 12 miesięcy 
Waga Max. 10 kg 
Zewnętrzne gabaryty Wysokość max. 32 cm 

Toner Należy dołączyć dodatkowo 1 sztukę oryginalnego pełnowartościowego 
tonera wyprodukowanego przez producenta urządzenia (poza fabrycznie 
zainstalowanym „rozruchowym”)  

 
9. Drukarka laserowa kolorowa - 1 sztuka 

 
Technologia druku kolorowy druk laserowy 
Pamięć min.256 MB 
Procesor prędkość min. 530MHz 
Maks. rozmiar nośnika A4 
Rozdzielczość w pionie min. 600 dpi 
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Rozdzielczość w poziomie min. 600 dpi 
Szybkość druku min. 25 str./min. (druk mono), 

min. 25 str./min. (druk kolor) 
Wydajność min. 60 000 str./miesiąc 
Podajnik papieru min. 250 arkuszy 
Odbiornik papieru min. 100 arkuszy 
Obsługiwane systemy 
operacyjne Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, 

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 

Interfejs 
USB, 
Karta sieciowa RJ45 Ethernet 10/100 Base TX, Dołączyć kabel podłączeniowy USB ze stacją roboczą komputera (min. 
2 m) oraz kabel sieciowy patchcord UTP (min. 2 m) 

Dodatkowe parametry Duplex automatyczny 
Napięcie zasilania 230 V 
Gwarancja Min. 12 miesiące 

Toner Należy dołączyć dodatkowo 1 komplet oryginalnych pełnowartościowych 
tonerów wyprodukowanych przez producenta drukarki (poza fabrycznie 
zainstalowanymi „rozruchowymi”)  

10. Drukarka termo-transferowa do etykiet - 3 sztuki 
 

Typ druku Termo transferowy (poprzez taśmę barwiącą) 
Typ głowicy Płaska 
Procesor 32 bit typ RISC 
Pamięć min. 8MB 
Rozdzielczość min. 8 pkt/mm (203 dpi) 
Szerokość druku maks. 108 mm 
Długość druku maks. 995 mm 
Szerokość etykiety maks. 112 mm 
Szybkość druku min. 100 mm/s 

Interfejs 
port równoległy Centronics, 
port USB 2.0 (dołączyć kabel USB do podłączenia ze stacją roboczą 
komputera – min. 2m), 
port LAN 10/100 

Typ kodów kreskowych UPC/EAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 
of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIXCode, RSS14, Customer Bar Code 

Typ kodów dwuwymiarowych Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code 
Napięcie zasilania 230 V 
Gwarancja Min. 24 miesiące 
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11. Notebook 17”- 5 sztuk 

Wyświetlacz LCD 
min. 17,3”, 
rozdzielczość min. 1600 x 900, 
podświetlenie LED 
ekran- powierzchnia matowa 

Procesor min. i5  2,3 GHz w trybie turbo 2,8GHz lub równoważny  
Pamięć operacyjna min. 8GB DDR III, 

częstotliwość – min. 1333 Mhz 
Parametry pamięci masowej Dysk twardy min. 1 TB 

System operacyjny 

Windows 8 Professional 64-bit (lub nowszy )w polskiej wersji językowej z 
dołączoną licencją lub równoważny współpracujący z infrastrukturą 
systemową Zamawiającego. Zamawiający wykorzystuje oprogramowanie 
Windows Serwer w oparciu o Active Directory i Elektroniczne Zarządzanie 
Dokumentacją 
Kompatybilny z oprogramowaniem z którego korzysta Zamawiający, m.in. : 
aplikacje systemu Infomedica, MM Ewidencja, MM Inwentaryzacja, MS 
Office, Open Office, Płatnik (najnowsza wersja 9.01), Program prawniczy 
Lex, Program księgowy Multicash, Program EKG Holtcard 
oraz posiadający zaawansowane funkcje takie jak : 
- obsługiwanie szyfrowania EFS (EFS umożliwia szyfrowanie plików z 
poziomu systemu aby zapewnić ochronę poufnych danych przed atakami 
osób, które mają fizyczny dostęp do komputera), 
- Software Restriction Policies (usługa kontrolująca aplikacje jakie są 
uruchamiane przez użytkowników) 
Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat firmy Microsoft, 
potwierdzający poprawną współpracę komputera z systemem operacyjnym 
Windows 8 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) 

Napęd optyczny Nagrywarka DVD wraz z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania 
płyt w języku polskim z bezterminową licencją 

Karta graficzna Niezintegrowana min 1024 MB pamięci dedykowanej 
wyjście D-Sub, 
wyjście HDMI 

Karta dźwiękowa stereo 

Komunikacja Bluetooth, 
LAN 1Gbps, 
WiFi IEEE 802.11b/g/n 

Zewnętrzne porty 
wejścia/wyjścia 

- min.4 porty USB   2xUSB  2.0,  2x USB 3.0 
- 1 gniazdo słuchawkowe audio, 
- 1 złącze zasilania, 
- 1 złącze sieciowe RJ45 

Czytnik kart pamięci SD, 
SDHC 

Klawiatura klawiatura układ QWERTY 
Urządzenie wskazujące urządzenie wskazujące (wbudowane) Touchpad 
Akumulator litowo – jonowy 

czas pracy na akumulatorze min. 4 godz. 
Dodatkowe wyposażenie kamera min.0,3 Mpix, 

wbudowany mikrofon, 
wbudowane głośniki 

Obudowa kolor – czarny lub srebrny 

Dodatkowe akcesoria 
Mysz komputerowa bezprzewodowa laserowa  
- min. 3 przyciski, 
- rolka przewijania, 
- technologia plug and play, 
- dla prawo i leworęcznych, 
- wskaźnik stanu baterii, 
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- kompatybilna z systemami Windows 8, 7, XP, Vista, 
- komunikacja z komputerem za pomocą nanoodbiornika USB (odbiornik 
umieszczony w gnieździe USB nie może wystawać poza obudowę 
komputera więcej jak 1 cm), 
- w zestawie komplet baterii, 
- wyłącznik oszczędzania baterii, 
- kolor czarny lub czarno – srebrny 

Dodatkowe informacje 
Niezbędne sterowniki i oprogramowanie na płycie CD/DVD, 
dostarczone komputery przenośne mają mieć zainstalowane wszystkie 
najnowsze zestawy poprawek dot. dostarczanego sprzętu (czyli najnowsze 
wersje BIOS, service packi), 
torba przenośna na cały zestaw (przegródka do zasilacza, na dokumenty, 
itp.) 

Warunki gwarancji min. 24 miesiące od dnia dostarczenia 
 
 

12. Skaner - 1 sztuka 
Typ Płaski 
Układ optyczny CIS 
Format A4  

Technologie - LiDE, 
- CIS 

Optyczna rozdzielczość 
skanera  4800 dpi x 4800 dpi 
Rozdzielczość interpolowana 19200 dpi 
Prędkość skanowania maks. 12 sekund (kolor) 
Interfejs USB 2.0 

Dodatkowe informacje - kodowanie koloru 48-bit, 
- skanowanie bezpośrednio do PDF 

Warunki gwarancji min. 24 miesiące od dnia dostarczenia 
 
 
 

13. Skaner z podajnikiem - 1 sztuka 
 

Typ skanera Skaner szczelinowy z dupleksem 
Technologia 
skanowania 

Technologia CIS 
Prędkość 
skanowania 

Prędkość skanowania mono/kolor 24ppm (48 ppm w dupleksie) 
Podajnik 
pojemność 

Podajnik i odbiornik papieru min. 50 ark. 

Rozdzielczość 
skanowania  

Optyczna rozdzielczość skanowania 600x600dpi (interpolowana 1200x1200) 
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Pamięć Pamięć 256MB 

Interfejs USB Interfejs USB 2.0 
Gramatura 
papieru 

Maksymalna gramatura papieru - 200 g/m2 
Funkcja 
Skanuj do 

Skanowanie do E-mail/obraz/OCR/PDF/plik 

Pozostałe 
funkcje 

Funkcje: auto wyrównanie skanowanego obrazu, pomijanie pustych stron, auto rotacja, 
wykrywanie pobierania kilku arkuszy jednocześnie 

Gwarancja gwarancja minimum 3 lata 
 
 

14. Akcesoria komputerowe 
Nazwa asortymentu Ilość Parametry 

Mysz przewodowa 20 
sztuk 

- przewodowa mysz optyczna z interfejsem USB 2.0, 
- min. 3 przyciski, 
- rolka przewijania, 
- technologia plug and play, 
- dla prawo i leworęcznych, 
- kompatybilna z systemami Windows 8, 7, XP, Vista, 
- długość przewodu min. 1,5m, 
- kolor czarny lub czarno – srebrny, 
- gwarancja min. 12 miesięcy 

Mysz bezprzewodowa 30 
sztuk 

- bezprzewodowa mysz laserowa, 
- min. 3 przyciski, 
- rolka przewijania, 
- technologia plug and play, 
- dla prawo i leworęcznych, 
- wskaźnik stanu baterii, 
- kompatybilna z systemami Windows 8, 7, XP, Vista, 
- komunikacja z komputerem za pomocą nanoodbiornika USB (odbiornik 
umieszczony w gnieździe USB nie może wystawać poza obudowę 
komputera więcej jak 1 cm), 
- w zestawie komplet baterii, 
- wyłącznik oszczędzania baterii, 
- kolor czarny lub czarno – srebrny 
- gwarancja min. 12 miesięcy 

Klawiatura 50 
sztuk 

- pełna klawiatura QWERTY z częścią numeryczną, 
- przewodowa z interfejsem USB plug&play,  
- układ polski programisty, 
- kolor czarny, 
- składane nóżki, 
- długość przewodu min. 1,5m, 
- kompatybilna z systemami Windows 8,7, XP, Vista, 
- odchylane nóżki, 
- niskoprofilowe klawisze, 
- oznaczenia klawiszy wtłoczone, dodatkowo warstwa ochronna na 
klawiszach zapobiegająca ścieraniu się napisów, 
- klawiatura numeryczna 
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Zestaw : 
Mysz + Klawiatura 3 sztuki 

Bezprzewodowa mysz : 
- bezprzewodowa mysz laserowa, 
- min. 3 przyciski, 
- rolka przewijania, 
- technologia plug and play, 
- dla prawo i leworęcznych, 
- wskaźnik stanu baterii, 
- kompatybilna z systemami Windows 8, 7, XP, Vista, 
- w zestawie komplet baterii, 
- wyłącznik oszczędzania baterii, 
- kolor czarny lub czarno – srebrny 
 
Bezprzewodowa klawiatura : 
- klawiatura QWERTY z częścią numeryczną, 
- technologia plug and play, 
- kompatybilna z systemami Windows 8, 7, XP, Vista, 
- klawisze membranowe, 
- kolor czarny lub czarno - srebrny 
- składane nóżki 
 
Gwarancja za zestaw : min. 12 miesięcy 
Komunikacja z komputerem obu urządzeń – jeden nanoodbiornik USB 
(odbiornik umieszczony w gnieździe USB nie może wystawać poza 
obudowę komputera więcej jak 1 cm) 

Pendrive (pamięć 
Flash) 2 sztuki 

- pojemność 16 GB 
- szybkość zapisu min. 30 MB/s 
- szybkość odczytu min. 50 MB/s 
- kompatybilna z systemami Windows 8, 7, XP, Vista 
- gwarancja min. 60 miesięcy 

Pamięć DRAM 2 sztuki 
- rodzaj pamięci – DDR2 DIMM, 
- pojemność – 2Gb, 
- częstotliwość pracy – min. 800 MHz, 
- standard – DDR2-800, 
- ilość pin – 240 szt., 
- gwarancja min. 60 miesięcy 

Napęd optyczny 1 
sztuka 

- nagrywarka DVD, 
- typ napędu Multi-DVD, 
- interfejs – Serial ATA, 
-oprogramowanie do odtwarzania i nagrywania płyt w języku polskim z 
bezterminową licencją, 
- kompatybilny z systemami Windows 8, 7, Vista, XP, 
- gwarancja min. 24 miesiące 

Napęd optyczny 1 
sztuka 

- nagrywarka Blu-Ray, 
- typ napędu Multi-DVD, 
- interfejs – Serial ATA, 
-oprogramowanie do odtwarzania i nagrywania płyt w języku polskim z 
bezterminową licencją, 
- kompatybilny z systemami Windows 8, 7, Vista, XP, 
- gwarancja min. 24 miesiące 

Dysk twardy 3,5” 1 
sztuka 

- pojemność 1TB, 
- interfejs SATA 2, 
- pamięć cache min 16MB, 
- prędkość 7200 obr./min lub lepszy, 
- gwarancja min. 24 miesiące 
- wymóg pozostawienia uszkodzonego dysku twardego u 
Zamawiającego 
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Dysk twardy 3,5” 1 
sztuka 

- pojemność 1TB, 
- interfejs Serial Attached SAS, 
- prędkość 7200 obr./min lub lepszy, 
- pamięć cache min. 16MB, 
- gwarancja min. 24 miesiące, 
- wymóg pozostawienia uszkodzonego dysku twardego u 
Zamawiającego 

Dysk twardy 3,5” 2 sztuki 

- pojemność 750GB, 
- interfejs SATA, 
- typ serwerowy FRU45J9646 lub równoważny  
- prędkość 7200 obr./min lub lepszy, 
- pamięć cache min. 16MB, 
- gwarancja min. 24 miesiące, 
- wymóg pozostawienia uszkodzonego dysku twardego u 
Zamawiającego 

Dysk twardy 3,5” 1 
sztuka 

- pojemność 240GB, 
- interfejs SATA, 
- typ SSD, 
- szybkość odczytu min. 500MB/s, 
- szybkość zapisu min. 400MB/s 
- gwarancja min. 24 miesiące 
- wymóg pozostawienia uszkodzonego dysku twardego u 
Zamawiającego 

Dysk twardy 
zewnętrzny 2,5” 

1 
sztuka 

- pojemność min. 1TB, 
- interfejs USB 3.0 (kompatybilny z 2.0), 
- typ magnetyczny, 
- oprogramowanie do wykonywania Backup’u, 
- gwarancja min. 24 miesiące, 
- dołączone etui na dysk 2,5” 

Zasilacz ATX 5 sztuk 

- przycisk włączenia/wyłączenia 
- moc min. 400W 
- chłodzenie wentylatorem min. 120mm 
- złącza: ATX 24 pin (20+4), min. 2 x SATA, min. 1 x Flopy, min. 2 x 
Molex, 
- głośność maks. 24dB, 
- gwarancja min. 24 miesiące 

Wentylator procesora 10 
sztuk 

- socket procesora 1155, 
- prędkość obrotów min. 2000 obr./min., 
- radiator aluminiowy lub aluminiowo-miedziany, 
- głośność maks. 24dB, 
- gwarancja min. 12 miesięcy 

Wentylator procesora 10 
sztuk 

- socket procesora 775, 
- prędkość obrotów min. 1500 obr./min., 
- radiator aluminiowy lub aluminiowo-miedziany, 
- głośność maks. 24dB, 
- gwarancja min. 12 miesięcy 
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Router Access Point 1 
sztuka 

- obsługa Wi-Fi, 
- liczba portów LAN RJ45 10/100/1000 – min. 4, 
- liczba portów typu WAN RJ45 – min.1, 
- routing dynamiczny i statyczny, 
- zapora ogniowa SPI, 
- Virtual Server, 
- Qos, 
- Vpn, 
- zarządzanie WPS, przez przeglądarkę, zdalne 
- 64/128-bit szyfrowanie WEP/WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 

Serwer wydruku –  
Print Server USB 

1 
sztuka 

- port sieciowy 10/100 : RJ45 
- port drukarkowy: USB 
- zgodność ze standardem: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, USB 2.0 
- zarządzanie: http,  
- zarządzanie przez przeglądarkę, 
- dołączony kabel sieciowy UTP min. 2 m 
- gwarancja 12 miesiące 

Przełącznik 
zarządzalny 
(koncentrator sieciowy) 

2 sztuki 

- liczba portów 10/100/1000 – 48 portów, 
- liczba gniazd min. GBIC – 4 sztuki, 
- obsługiwane protokoły : IEEE 802.3 – 10BaseT, IEEE 802.3u – 
100BaseTX, IEEE 802.3ab – 1000BaseT, IEEE 802.1p – Priority, IEEE 
802.1Q – Virtual LANs, IEEE 802.3ad – Link Aggregation Control 
Protocol, Auto MDI/MDI-X, Jumbo frame support, SNTP – Simple 
Network Time Protocol, DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol, 
- rozmiar tablicy adresów MAC 8192, 
- zarządzanie przez WWW, 
- zarządzanie przez aktualnie posiadane oprogramowanie 
Zamawiającego – HP Procurve Manager, 
-Przepustowość rutowania/przełączania 104 Gb/s 
- przepustowość 77,4 mpps, 
- możliwość instalacji w szafach 19’, 
- gwarancja min. 24 miesięcy 

Przełącznik 
zarządzalny 
(koncentrator sieciowy) 

2 sztuki 

- liczba portów 10/100/1000 – 24 portów, 
- liczba gniazd min. GBIC – 4 sztuki, 
- obsługiwane protokoły : IEEE 802.3 – 10BaseT, IEEE 802.3u – 
100BaseTX, IEEE 802.3ab – 1000BaseT, IEEE 802.1p – Priority, IEEE 
802.1Q – Virtual LANs, IEEE 802.3ad – Link Aggregation Control 
Protocol, Auto MDI/MDI-X, Jumbo frame support, SNTP – Simple 
Network Time Protocol, DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol 
- rozmiar tablicy adresów MAC 8192 
- zarządzanie przez WWW, 
- zarządzanie przez aktualnie posiadane oprogramowanie 
Zamawiającego – HP Procurve Manager, 
- Przepustowość rutowania/przełączania 56 Gb/s, 
- przepustowość 41,7 mln pakietów/s 
- możliwość instalacji w szafach 19’, 
- gwarancja min. 24 miesięcy 
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Przełącznik 
zarządzalny  2 sztuki 

- liczba portów 10/100/1000 – 8 portów, 
- liczba portów SFP – 2 sztuki, 
- obsługiwane protokoły : IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, 
- pamięć min. 32MB Flash, 128MB SDRAM, 
- procesor min. 500Mhz, 
- przepustowość 20 Gb/s, 
- filtrowanie adresów MAC, 
- zarządzanie przez WWW, 
- zarządzanie przez aktualnie posiadane oprogramowania 
Zamawiającego – HP Procurve Manager, 
- szybkość przekierowań pakietów 14,8 mpps, 
- gwarancja min. 24 miesięcy 

Transceiver 
światłowodowy  
(Media konwerter) 

2 sztuki 
- obsługiwane protokoły : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 
- porty : 1 x SC 100M, 1 x RJ45 100M, 
- funkcje : tryb pracy pełnego i półdupleksu na porcie FX, Link Fault 
Passthrough, Far End Fault,  
- wskaźniki LED : Power, FDX/Col, Link/Act, SPD, 
- dołączone kable sieciowe 10BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX 

Transceiver 
światłowodowy 
(Media konwerter) 

2 sztuki 
- obsługiwane protokoły : IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, 
- porty : 1 x SC 1000M, 1 x RJ45 1000M (Auto MDI/MDIX), 
- funkcje : kontrola przepływu danych w trybie pełnego dupleksu,  
- wskaźniki LED : Power, RX, Link, 
- dołączone kable sieciowe 100BASE-T, 100BASE-FX, 1000BASE-FX, 
1000BASE-T 

Kabel USB – 
przedłużacz 5 sztuk - min. 2,0 m 

Kabel sieciowy 
patchcord UTP 

100 
sztuk - kat.5e, 

- długość 2 metry 

Kabel sieciowy 
patchcord UTP 

100 
sztuk - kat.5e, 

- długość 1 metra 

Kabel drukarkowy 10 
sztuk 

- kabel USB 2.0, 
- min. 1,80 m, 
- końcówka 1 – typ A, 
- końcówka 2 – typ B 

Zasilacz awaryjny UPS 3 sztuk 

- moc wyjściowa min. 650VA / 400W, 
- napięcie wejściowe 230V, 
- częstotliwość 50 Hz, 
- filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, 
- zabezpieczenie przeciążeniowe, 
- czas przełączania na UPS – maks. 5ms, 
- czas podtrzymania – min. 10 min., 
- ilość gniazd wyjściowych – min. 3, 
- sygnalizacja – optyczno (diodowa)-akustyczna 
- gwarancja na urządzenie - min. 24 miesiące, 
- gwarancja na baterie – min. 12 miesięcy 
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Zasilacz awaryjny UPS 1 sztuki 

- moc wyjściowa min. 3000VA / 2100W, 
- napięcie wejściowe 230V, 
- częstotliwość 60 Hz 50/60 ± 3 Hz, 
- czas podtrzymania – min. 10 min., 
- czas ładowania – max. 8 godz., 
- ilość gniazd wyjściowych – min. 12 szt. (8 x IEC 320 C13, 2 x IEC 320 
C19, 2 x IEC Jumpers), 
- sygnalizacja – optyczno (diodowa) – akustyczna, 
- interfejs SmartSlot, 
- zimny start, 
- układ automatycznej regulacji napięcia, 
- kształt napięcia wyjściowego akumulatora – sinusoida, 
- obudowa umożliwiająca montaż w szafie Rack, 
- waga max. 55 kg, 
- gwarancja na urządzenie – min. 24 miesiące, 
- gwarancja na baterie – min. 12 miesięcy 

Głośniki komputerowe 2 sztuki 
- dwa głośniki w komplecie, 
- łączna moc komplety min. 2W na kanał (2 kanały), 
- kolor czarny, 
- zasilanie poprzez USB 

 
 

15. Oprogramowanie 
Nazwa asortymentu Ilość Parametry 

Oprogramowanie biurowe I 1 
sztuka 

Pakiet biurowy MS Office 2013 32/64-bit Professional w polskiej wersji 
językowej lub równoważny, zapewniający pracę na dokumentach 
utworzonych przy pomocy MS Office 2003, 2007 oraz 2010 
wykorzystywanych przez Zamawiającego z zapewnieniem 
bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów 
dokumentów. 
Parametry równoważności : 
- pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością 
przełączania wersji językowej z interfejsu na język angielski, 
- możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą 
katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik 
raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji 
roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach 
oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o 
ponowne uwierzytelnienie się. 
Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów 
elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki 
: 
- posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
- ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML, 
- wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny, 
- oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i 
szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia 
umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych 
odbiorców. 
W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne 
umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy 
dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 
Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać : 
- procesor tekstu z możliwością otwierania i edytowania plików w 
formacie PDF, 
- arkusz kalkulacyjny, 
- program do tworzenia prezentacji multimedialnych, 
- program do tworzenia materiałów marketingowych pozwalający na ich 
wydrukowanie, zamieszczenie w sieci Web, 
- notatnik pracujący w trybie graficznym, 
- menedżer informacji osobistych, zarządzania pocztą e-mail, 
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- program do obsługi relacyjnych baz danych (pliki baz danych 
zapisywane w rozszerzeniu ACCDB), 
- program pozwalający tworzyć zaawansowane formularze do 
wprowadzania danych oparty na XML 
- licencja dożywotnia na cały pakiet 

Oprogramowanie biurowe II 1 
sztuka 

Pakiet biurowy MS Office 2013 32/64-bit dla Użytkowników Domowych i 
Małych Firm w polskiej wersji językowej lub równoważny, zapewniający 
pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy MS Office 2003, 2007 
oraz 2010 wykorzystywanych przez Zamawiającego z zapewnieniem 
bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów 
dokumentów. 
Parametry równoważności : 
- pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością 
przełączania wersji językowej z interfejsu na język angielski, 
- możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą 
katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik 
raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji 
roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach 
oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o 
ponowne uwierzytelnienie się. 
Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów 
elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące 
warunki: 
- posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
- ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML, 
- wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny, 
- oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i 
szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia 
umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych 
odbiorców. 
W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne 
umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy 
dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 
Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać : 
- procesor tekstu z możliwością otwierania i edytowania plików w 
formacie PDF, 
- arkusz kalkulacyjny, 
- program do tworzenia prezentacji multimedialnych, 
- notatnik pracujący w trybie graficznym, 
- menedżer informacji osobistych, zarządzania pocztą e-mail, 
- licencja dożywotnia na cały pakiet 

System Operacyjny 1 
sztuka 

Windows 8.1 Professional 64-bit (wersja BOX) w polskiej wersji 
językowej z dołączoną licencją lub równoważny współpracujący z 
infrastrukturą systemową Zamawiającego. Zamawiający wykorzystuje 
oprogramowanie Windows Serwer w oparciu o Active Directory i 
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją 
Kompatybilny z oprogramowaniem z którego korzysta Zamawiający, 
m.in. : aplikacje systemu Infomedica, MM Ewidencja, MM 
Inwentaryzacja, MS Office, Open Office, Płatnik (najnowsza wersja 9.01), 
Program prawniczy Lex, Program księgowy Multicash, Program EKG 
Holtcard 
oraz posiadający zaawansowane funkcje takie jak : 
- obsługiwanie szyfrowania EFS (EFS umożliwia szyfrowanie plików z 
poziomu systemu aby zapewnić ochronę poufnych danych przed atakami 
osób, które mają fizyczny dostęp do komputera), 
- Software Restriction Policies (usługa kontrolująca aplikacje jakie są 
uruchamiane przez użytkowników) 

Uaktualnienie programu 
ArchiCAD 17 do wersji 
programu ArchiCAD 18 
 

1 
sztuka Uaktualnienie posiadanego przez Zamawiającego programu ArchiCAD w 

wersji 17 jednostanowiskowej do wersji 18.  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ  ...........................................................                                                     
       (pieczęć Wykonawcy)                                                                             Znak sprawy: AZP /        /2016 
 FORMULARZ  OFERTY 

 na „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 

 
1. Pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy 

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

Telefon  ..................................... 
Fax ........................................ 
E-mail …………………………………………………………. 
REGON:.............................................     
NIP:……………………………………………………………… 
Osoba do kontaktu: …………………………………………………………… 

 
2. CENA OFERTY       

cena netto : ………............... zł / słownie : ……………………………………………............................ 
.........................................................................................................zł 
podatek VAT ………………..zł / słownie:……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł 
cena brutto : ……………………………… zł / słownie : ………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł 
Termin płatności:………………………. (30, 45 lub 60 dni*) 

*wybrać właściwe 
Szczegółowa kalkulacja cenowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty. 
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3. Oświadczamy, że ceny podane w ofercie są ostateczne i nie podlegają zmianie do końca realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz obejmują wykonanie przedmiotu zamówienia objętego przetargiem i 
złożoną ofertą na warunkach określonych w SIWZ. 

4. Informujemy, że jesteśmy związani ofertą na czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wygrania 
przetargu i zawarcia umowy, warunki określone w ofercie obowiązują nas przez cały okres trwania 
umowy. 

5. Informujemy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, akceptujemy 
jej postanowienia bez zastrzeżeń, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi w SIWZ. 

6. Oświadczamy, że będziemy realizować przedmiot zamówienia sukcesywnie w ciągu jednego roku, 
licząc od dnia zawarcia umowy przez Strony, zgodnie z zapotrzebowaniami Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie, że ostatnie zapotrzebowanie może złożyć najpóźniej ostatniego dnia 
obowiązywania umowy, a jego realizacja będzie podlegała postanowieniom niniejszej SIWZ i 
zawartej z Wykonawcą umowy. Zamawiający zastrzega także, że nie jest zobowiązany w okresie 
obowiązywania umowy do wyczerpania swoimi zapotrzebowaniami ilości, asortymentu lub kwoty, 
na jaką opiewać będzie zawarta umowa. 

7. Oświadczamy, że termin dostarczenia elementów sprzętu komputerowego, akcesoriów 
komputerowych oraz oprogramowania w zakresie objętym zapotrzebowaniem wyniesie 7 dni od 
daty faksowego lub elektronicznego zgłoszenia zapotrzebowania. 
Przedmiot danego zapotrzebowania uważa się za zrealizowany w dacie podpisania protokołu 
zdawczo – odbiorczego tego zapotrzebowania. 

8. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy osobiście. Jednakże w przypadku zamiaru 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom oświadczamy, że wykonają oni 
następującą część zamówienia : ………………………………………………………………………………………………….. 

9. Zobowiązujemy się do realizacji gwarancji zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i projekcie 
umowy. 

10. Informujemy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i akceptujemy bez zastrzeżeń jego treść. 
11. Oświadczamy, że dostarczone elementy sprzętu komputerowego, akcesoria komputerowe oraz 

oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia (w 
przypadku sprzętu i akcesoriów – z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu 
ich poprawnej pracy). 

12. Oświadczamy, że dostarczone elementy sprzętu komputerowego i akcesoria komputerowe 
przeznaczone do zasilania z sieci energetycznej będą wyposażone w odpowiednią liczbę kabli 
zasilających pozwalających na podłączenie ich do standardowych gniazdek zasilających chyba, że 
w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. 

13. Oświadczamy, że oferowane elementy sprzętu komputerowego, akcesoria komputerowe oraz 
oprogramowanie w dniu złożenia oferty nie były przewidziane przez producenta do wycofania z 
produkcji lub sprzedaży. 
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14. Oświadczamy, że wszystkie informacje, które nie zostały przez nas wyraźnie zadeklarowane, jako 
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i nie zostały zabezpieczone (np. poprzez umieszczenie tych 
informacji niezależnie od oferty w odrębnej kopercie) są jawne. 

15. Oświadczamy, że należymy/ nie należymy* do grupy kapitałowej. W przypadku przynależności 
do grupy kapitałowej należy przedłożyć listę podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331 z późn. zm.) 

16. Z naszej strony osobą do kontaktów jest : 
.............................................................................   

                 / imię i nazwisko/ 
tel./fax. .................................................................. 
 

17. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w pkt. ……………………….SIWZ. 
   ………………………………………………     …………………………………………………………………………………..         Miejscowość, data          Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę                                  
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      Załącznik nr 1 do oferty  Szczegółowa kalkulacja cenowa  
1. Wszystkie ceny należy podać w złotych (PLN). 2. Podane ceny muszą obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in. podatek VAT, koszty ubezpieczenia i dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SIWZ oraz z umową jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. 3. W przypadku oferowania równoważnego sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych lub oprogramowania w szczegółowej kalkulacji cenowej należy wpisać nazwę, typ, wersję i numer katalogowy rzeczywiście oferowanego sprzętu, akcesoriów i oprogramowania. 4. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi jednoznacznie zaznaczyć części elementów sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania inne (równoważne) niż wymagane przez Zamawiającego i wyraźnie wskazać różnice. 5. Zamawiający wymaga podania szczegółowego opisu technicznego oferowanego sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania. Opis powinien zawierać, co najmniej nazwę, typ, wersję lub numer katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia. Opis ten musi umożliwić Zamawiającemu weryfikację, że zaoferowany asortyment odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.    

Oferowany sprzęt komputerowy, akcesoria, oprogramowanie Oferowany okres gwarancji                      (w miesiącach) 
Cena jednostkowa netto Ilość Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 

1. Zestaw komputerowy z monitorem LCD  I  
Stacja robocza (należy podać producentów, typ i model zainstalowanych wymaganych podzespołów, komponentów, systemu operacyjnego)     

  5 sztuk    

Monitor (należy podać producenta i model monitora)   
  5 sztuk    



 

2 
 

     
Oferowany sprzęt komputerowy, akcesoria, oprogramowanie Oferowany okres gwarancji                      (w miesiącach) 

Cena jednostkowa netto Ilość Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 
2. Zestaw komputerowy All-in-One  II (z dotykowym ekranem) (należy podać producenta, typ i model, system operacyjny)         

  3 sztuki    

   
Oferowany sprzęt komputerowy, akcesoria, oprogramowanie Oferowany okres gwarancji                      (w miesiącach) 

Cena jednostkowa netto Ilość Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 
3. Zestaw komputerowy All-in-One  III (należy podać producenta, typ i model, system operacyjny)         

  20 sztuk    
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Oferowany sprzęt komputerowy, akcesoria, oprogramowanie Oferowany okres gwarancji                      (w miesiącach) 

Cena jednostkowa netto Ilość Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 
4. Zestaw komputerowy z monitorem LCD  IV  

Stacja robocza (należy podać producentów, typ i model zainstalowanych wymaganych podzespołów, komponentów, systemu operacyjnego)          

  3 sztuki    

Monitor (należy podać producenta i model monitora)         

  3 sztuki    
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Oferowany sprzęt komputerowy, akcesoria, oprogramowanie Oferowany okres gwarancji                      (w miesiącach) 

Cena jednostkowa netto Ilość Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 
5. Drukarka laserowa monochromatyczna A4  I (należy podać producenta i model drukarki)         

  15 sztuk    

  
Oferowany sprzęt komputerowy, akcesoria, oprogramowanie Oferowany okres gwarancji                      (w miesiącach) 

Cena jednostkowa netto Ilość Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 
6. Drukarka laserowa monochromatyczna A4  II (należy podać producenta i model drukarki)         

  3 sztuki    

 
Oferowany sprzęt komputerowy, akcesoria, oprogramowanie Oferowany okres gwarancji                      (w miesiącach) 

Cena jednostkowa netto Ilość Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 
7. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka / kopiarka / skaner)  I (należy podać producenta i model urządzenia)      

  5 sztuk    
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Oferowany sprzęt komputerowy, akcesoria, oprogramowanie Oferowany okres gwarancji                      (w miesiącach) 
Cena jednostkowa netto Ilość Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 

8. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka / kopiarka / skaner)  II (należy podać producenta i model urządzenia)               

  3 sztuki    

   
Oferowany sprzęt komputerowy, akcesoria, oprogramowanie Oferowany okres gwarancji                      (w miesiącach) 

Cena jednostkowa netto Ilość Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 
9. Drukarka laserowa kolorowa (należy podać producenta i model drukarki)            

  1 sztuka    
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Oferowany sprzęt komputerowy, akcesoria, oprogramowanie Oferowany okres gwarancji                      (w miesiącach) 

Cena jednostkowa netto Ilość Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 
10. Drukarka termo-transferowa do etykiet (należy podać producenta i model drukarki)           

  3 sztuki    

   
Oferowany sprzęt komputerowy, akcesoria, oprogramowanie Oferowany okres gwarancji                      (w miesiącach) 

Cena jednostkowa netto Ilość Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 
11. Notebook 17” (należy podać producenta i model notebooka, system operacyjny)            

  5 sztuk    
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Oferowany sprzęt komputerowy, akcesoria, oprogramowanie Oferowany okres gwarancji      (w miesiącach) 

Cena jednostkowa netto Ilość Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 
12. Skaner (należy podać producenta i model skanera)      

  1 sztuka    

  
Oferowany sprzęt komputerowy, akcesoria, oprogramowanie Oferowany okres gwarancji      (w miesiącach) 

Cena jednostkowa netto Ilość Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 
13. Skaner z podajnikiem (należy podać producenta i model skanera)      

  1 sztuka    

  
14. Akcesoria komputerowe  

Oferowany sprzęt komputerowy, akcesoria, oprogramowanie Oferowany okres gwarancji                      (w miesiącach) 
Cena jednostkowa netto Ilość Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 

- Mysz przewodowa (należy podać producenta i model 
myszy)    20 sztuk    

- Mysz bezprzewodowa (należy podać producenta i model 
myszy)    30 sztuk    
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- Klawiatura (należy podać producenta i model klawiatury)     50 sztuk    
- Zestaw Mysz + Klawiatura (należy podać producenta i 
model zestawu)   

  3 sztuki    

- Pendrive (należy podać producenta i model pendrive’a)    
  2 sztuk    

- Pamięć DRAM (należy podać producenta i model pamięci)     
  2 sztuk    

- Napęd optyczny DVD (należy podać producenta i model 
napędu)     

  1 sztuka    

- Napęd optyczny Blu-Ray (należy podać producenta i 
model napędu)    

  1 sztuka    

- Dysk twardy 3,5” 1TB Sata2 (należy podać producenta i 
model dysku)    

  1 sztuka    

- Dysk twardy 3,5” 1TB SAS (należy podać producenta i 
model dysku)   

  1 sztuka    
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- Dysk twardy 3,5” 750Gb serwerowy (należy podać 
producenta i model dysku)   

  2 sztuki    

- Dysk twardy 3,5” 240Gb SSD (należy podać producenta i 
model dysku)     

  1 sztuka    

- Dysk twardy 2,5” 1Tb (należy podać producenta i model 
dysku)    

  1 sztuka    

- Dysk twardy zewnętrzny 2,5” (należy podać producenta 
i model dysku)    

  1 sztuka    

- Zasilacz ATX (należy podać producenta i model zasilacza)     
  5 sztuk    

- Wentylator procesora 1155 (należy podać producenta i 
model wentylatora)    

  10 sztuk    

- Wentylator procesora 775 (należy podać producenta i 
model wentylatora)    

  10 sztuk    
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- Router Access Point (należy podać producenta i model 
routera)    

  1 sztuka    

- Serwer wydruku USB (należy podać producenta i model 
serwera wydruku)    

  1 sztuka    

- Przełącznik zarządzalny – koncentrator sieciowy 48-portowy (należy podać producenta i model przełącznika)    
  2 sztuki    

- Przełącznik zarządzalny – koncentrator sieciowy 24-portowy (należy podać producenta i model przełącznika)    
  2 sztuki    

- Przełącznik zarządzalny – 8-portowy (należy podać 
producenta i model przełącznika)    

  2 sztuki    

- Transceiver światłowodowy 100 (należy podać 
producenta i model transceivera)    

  2 sztuki    

- Transceiver światłowodowy 1000 (należy podać 
producenta i model transceivera)    

  2 sztuki    
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- Kabel USB przedłużacz 2m      5 sztuk    
- Kabel sieciowy patchcord UTP 2m   

  100 sztuk    
- Kabel sieciowy patchcord UTP 1m     100 sztuk    
- Kabel drukarkowy   

  10 sztuk    
- Zasilacz awaryjny UPS 650VA (należy podać producenta 
i model zasilacza)    

  3 sztuki    

- Zasilacz awaryjny UPS 3000VA (należy podać 
producenta i model zasilacza)    

  1 sztuka    

- Głośniki komputerowe (należy podać producenta i model 
zasilacza)   

  2 sztuki    

Razem za akcesoria    
  

15. Oprogramowanie  

Oferowany sprzęt komputerowy, akcesoria, oprogramowanie Oferowany okres gwarancji                      (w miesiącach) 
Cena jednostkowa netto Ilość Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 
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- Oprogramowanie biurowe I     1 sztuka    
- Oprogramowanie biurowe II     1 sztuka    
- System operacyjny   

  1 sztuka    
- Uaktualnienie programu ArchiCAD 17 do wersji programu ArchiCAD 18     

  1 sztuka    

  

Razem wartość za sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe i oprogramowanie 
Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 
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 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ  
 
  
  
  
  
  OŚWIADCZENIE 

 
Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: 
„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” dla SZOZ nad 
Matką i Dzieckiem w Poznaniu oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 

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

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.    
  
   

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 
                                                                                                         

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 pieczęć wykonawcy 
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 Załącznik Nr 4 do SIWZ 

  
  
  

OŚWIADCZENIE 
 Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:  „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”    

dla SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu  
oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizo-wanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

 
 
 
 
 pieczęć wykonawcy 
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7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 
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 Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 
Wzór umowy ! 

UMOWA  NR  AZP/..../16  
zawarta w dniu ...................................... r. pomiędzy: 

 
Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu  
Ul. B. Krysiewicza 7/8,  
61-825 Poznań  wpisanym do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 
numerem KRS 0000003220 
NIP 778-11-28-565  REGON 630863147  
reprezentowanym przez: 
................................................................................................................................................................ 
 
zwanym dalej "Zamawiającym". 
a Firmą (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) ............................................... ............. 
Z siedzibą w ......................................... przy ul. .............................................wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS .................................................................................. 
NIP .................................... 
REGON ............................. 
 
Zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, którą reprezentują: 
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
lub ( w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 
Imię i nazwisko ........................................................ działającym pod firmą ..................................... 
Z siedzibą w .......................................... przy ul. .................................................... wpisanym do ewidencji 
działalności gospodarczej pod numerem ........................................... 
NIP ................................. 
REGON ......................... 
Zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
O następującej treści:  

 
§ 1 Przedmiot umowy 

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

2. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych 
oraz oprogramowania do siedziby Zamawiającego -  zgodnie ze szczegółowym zapotrzebowaniem 
asortymentowym zawartym w załączniku do umowy – formularz ofertowy.  

3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie gwarancji i wykonywanie przez 
Wykonawcę świadczeń z niej wynikających. 

4. Podane w niniejszej umowie ilości dotyczące sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych 
oraz oprogramowania są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega, że w razie wyczerpania danej pozycji asortymentu może  złożyć 
zapotrzebowanie na tych samych zasadach pod warunkiem nie przekroczenia kwoty łącznego 
wynagrodzenia Wykonawcy, na które opiewa niniejsza umowa. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania przedmiotu umowy w zakresie 50% wartości 
wskazanej w § 3 ust. 1. 



 

2 
 

7. Wykonawcy w przypadku nie wykorzystania wartości niniejszej umowy, określonej w § 3 ust 1 nie 
przysługują żadne roszczenia.  

 
 

§ 2 Realizacja umowy 
1. Wykonanie przedmiotu umowy odbywa się będzie zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla 

asortymentu, sukcesywnie  w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy , bądź do wyczerpania 
kwoty przeznaczonej na realizację umowy , określonej w ……. 

2. Realizacja umowy odbywać się będzie sukcesywnie, w ilościach określonych pisemnym 
zapotrzebowaniem przesłanym faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail). Dostawa następować 
będzie w ciągu 7 dni od dnia przesłania zapotrzebowania. 

3. Dostarczone elementy sprzętu komputerowego, akcesoria komputerowe oraz oprogramowanie 
muszą być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia (a w przypadku sprzętu i 
akcesoriów – z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy). 

4. Dostarczone elementy sprzętu komputerowego i akcesoria komputerowe przeznaczone do zasilania 
z sieci energetycznej będą wyposażone w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na 
podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej 
zaznaczono inaczej. 

5. Oferowane elementy sprzętu komputerowego, akcesoria komputerowe oraz oprogramowanie w dniu 
złożenia oferty nie były przewidziane przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 

6. Zamawiający zastrzega sobie, że ostatnie zapotrzebowanie może złożyć najpóźniej ostatniego dnia 
obowiązywania umowy, a jego realizacja będzie podlegała postanowieniom niniejszej umowy. 

7. Przedmiot danego zapotrzebowania uważa się za zrealizowany w dacie podpisania protokołu 
zdawczo – odbiorczego tego zapotrzebowania. 

8. Przez zapotrzebowanie rozumie się żądanie dostarczenia do siedziby Zamawiającego przez 
Wykonawcę określonych ilościowo i asortymentowo elementów sprzętu komputerowego, akcesoriów 
komputerowych i/lub oprogramowania. 

9. Elementy sprzętu komputerowego, akcesoria komputerowe oraz oprogramowanie objęte jednym 
zapotrzebowaniem są traktowane jako jedna dostawa, niezależnie od faktycznego terminu ich 
dostarczenia. Powyższe dotyczy w szczególności podstawy obliczenia kar umownych za opóźnienie 
w realizacji zapotrzebowania. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do telefonicznego powiadomienia pracownika Zamawiającego pod 
numerami telefonicznymi : 61 850 62 31 lub 61 850 62 40, o gotowości dostarczenia przedmiotu 
zamówienia, nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowanym terminem dostawy przedmiotu 
zamówienia, objętego danym zapotrzebowaniem. 

11. Miejsce i terminy dostaw przedmiotu zamówienia, objętego danym  zapotrzebowaniem : Magazyn 
gospodarczo – techniczny w siedzibie Zamawiającego, tj. Szpital Dziecięcy św. Józefa, ul. 
Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 800 
a 1400. 

12. Dostarczenie przedmiotu zamówienia objętego danym zapotrzebowaniem zostanie potwierdzone 
przez Strony podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego. 

13. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu zamówienia 
dotyczącego danego zapotrzebowania nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji 
w przypadku wykrycia wad przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym. 

14. W przypadku stwierdzenia w toku czynności instalacyjnych sprzętu komputerowego, akcesoriów 
komputerowych i/lub oprogramowania z danego zapotrzebowania, że nie funkcjonuje prawidłowo lub 
nie jest zgodny z zapotrzebowaniem, zostanie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę i 
Zamawiającego protokół rozbieżności, w którym : 
a) zawarty zostanie wykaz stwierdzonych wad lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub 

niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z danym zapotrzebowaniem, 
postanowieniami SIWZ, niniejszą umową oraz ofertą Wykonawcy, 
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b) określony zostanie termin i sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności. 
15. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się do sporządzenia lub podpisania protokołu rozbieżności w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający sporządzi taki protokół rozbieżności 
jednostronnie, zawiadamiając Wykonawcę o tym fakcie oraz wzywając go do usunięcia wad, 
nieprawidłowości lub niezgodności w terminach wskazanych w protokole rozbieżności. 

16. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości lub niezgodności w 
wyznaczonym terminie lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę 
umowną za opóźnienie w wysokości 1% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za 
przedmiot zamówienia objęty danym zapotrzebowaniem, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

17. Strony ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne odrębnie za każdą dostawę (realizację danego 
zapotrzebowania) na podstawie faktury. Faktura będzie wystawiona dopiero po podpisaniu przez 
Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu zamówienia dotyczącego tego 
zapotrzebowania. Rozliczane będą wyłącznie całe zapotrzebowania, a nie ich części. 
 

 
§ 3 Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia  
w wysokości: 

       
     Wartość netto: …………… zł + 23% VAT: ………………. zł, co stanowi 
     Wartość brutto: ……………… zł  (słownie: ……………………………….). 
      
     

2. Szczegółowy wykaz zawierający rodzaj, ilość i cenę przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do 
umowy (Formularz oferty) stanowiący integralną część umowy. 

3. Ustalona cena obejmuje koszty przedmiotu zamówienia, ubezpieczenia, transportu oraz za i 
wyładunku. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów 
dodatkowych. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do 
chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 

5. Strony ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne odrębnie za każdą dostawę (realizację danego 
zapotrzebowania) na podstawie faktury. Faktura będzie wystawiona dopiero po podpisaniu przez 
Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu zamówienia dotyczącego tego 
zapotrzebowania. Rozliczane będą wyłącznie całe zapotrzebowania, a nie ich części. 

6. Zapłata za dostarczony asortyment nastąpi przelewem w ciągu ….. dni od daty otrzymania 
prawidłowej i zgodnej z umową faktury.  

7. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 4 Gwarancja 
1. Wykonawca zobowiązuje się wystawić do dostarczonego przedmiotu zamówienia karty gwarancyjne 

(o ile są przewidziane), które będą doręczone Zamawiającemu każdorazowo w dniu podpisania 
protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu zamówienia dotyczącego danego zapotrzebowania i 
będą wystawiane z datą podpisania tego protokołu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i wykonywania świadczeń gwarancyjnych 
zgodnie ze złożona ofertą. 

3. Wykonawca gwarantuje serwis gwarancyjny na oferowany sprzęt komputerowy, akcesoria 
komputerowe lub oprogramowanie wg następujących kryteriów : 
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 Czas reakcji na zgłoszenie telefoniczne, faksowe lub mailowe – wynosi maksymalnie 24 
godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia, 

 Czas usunięcia usterki/awarii nie dłuższy niż 7 dni od momentu odebrania sprzętu z siedziby 
Zamawiającego, 

 W przypadku niemożliwości usunięcia usterki/awarii w ww. terminie Wykonawca zapewni 
sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach. 

Wykonawca zapewni kontakt w dni robocze w celu zgłaszania awarii sprzętu komputerowego pod 
numerem / numerami telefonów ………………….. oraz mailem ……………………………………. 

4. Jeśli naprawa w siedzibie Zamawiającego nie będzie możliwa Wykonawca odbierze sprzęt i dostarczy 
po naprawie na własny koszt i na własną odpowiedzialność. 

5. W przypadku awarii twardego dysku będącego na gwarancji musi nastąpić wymiana na produkt nowy. 
Uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego (Wykonawca nie może zabrać dysku twardego, na 
którym znajdowały się dane, dopuszcza się zniszczenie dysku przez Wykonawcę w siedzibie 
Zamawiającego). 

6. Wymiana sprzętu w okresie gwarancji na nowy nastąpi w przypadku 3 istotnych jego awarii. Za istotne 
uszkodzenie przyjmuje się każde uszkodzenie ograniczające funkcjonowanie przedmiotu 
zamówienia. Wymiana przedmiotu zamówienia powinna nastąpić w terminie 5 dni od daty zgłoszenia 
ostatniej awarii. W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu zamówienia lub jego podzespołu 
na nowy okres gwarancji będzie biegł od początku. 

7. Wykonawca na zlecenie Zamawiającego zapewni odpłatny serwis pogwarancyjny przez okres 3 lat 
po ustaniu gwarancji. 

8. W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści umowy lub w 
załącznikach stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 5 Kary umowne 

1. W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia objętego 
danym zapotrzebowaniem z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę 
umowną za opóźnienie w wysokości 1% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za 
przedmiot zamówienia objęty daną dostawą, której opóźnienie dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia. 

2. W przypadku, jeśli Zamawiający albo Wykonawca odstąpi od niniejszej umowy w całości lub części z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 3 ust. 1, 
pomniejszonej o wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy za prawidłowo zrealizowane dostawy 
(zapotrzebowania) do momentu odstąpienia od niniejszej umowy. 

3. W przypadku, jeśli Wykonawca odstąpi od niniejszej umowy w całości lub części z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego, wówczas Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary 
umownej w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 3 ust. 1, 
pomniejszonej o wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy za prawidłowo zrealizowane dostawy 
(zapotrzebowania) do momentu odstąpienia od niniejszej umowy. 
Powyższe nie dotyczy sytuacji opisanej w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

4. W przypadku trzykrotnego stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje świadczeń z tytułu gwarancji 
lub wykonuje je niezgodnie z warunkami i terminami wskazanymi w niniejszej umowie, SIWZ I jego 
ofercie, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 15% kwoty wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy za dostawę w skład, której wchodził wadliwy przedmiot zamówienia. 

5. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkód dalej 
idących przewyższających wysokość należnych kar umownych. 

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kwot kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy (w tym także z wynagrodzenia przyszłego), na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 6 Zmiana umowy i odstąpienie od umowy 
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1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu 
zaakceptowanego przez obydwie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w 
SIWZ. W szczególności Zamawiający dopuszcza : 

a) zmianę dotyczącą dostarczanych elementów sprzętu komputerowego, akcesoriów 
komputerowych lub oprogramowania w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu 
elementów sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych lub oprogramowania z 
produkcji przez producenta a dostępne będą elementy o parametrach nie gorszych niż 
wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie, 
tj. sprzęt zamienny lub oprogramowanie może mieć cenę niższą albo równą cenie ofertowej. 
Wycofanie elementów sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych lub 
oprogramowania z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować, 

b) zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT 
2. Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
 

§ 7 Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, o ile 

przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
z późn. zm.) nie stanowią inaczej, a także przepisy ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679) i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie. 

3. Ewentualne spory, mogące powstać przy wykonaniu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu rzeczowo 
właściwemu Sądowi w Poznaniu. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
5. Integralną część umowy stanowią postanowienia zawarte w SIWZ oraz załączniki : 

              - Załącznik nr 1 do umowy – kopia oferty Wykonawcy, 
               - Załącznik nr 2 do umowy – wzór protokołu zdawczo – odbiorczego. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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 ZAŁĄCZNIK NR 2 do umowy  Wzór 
PROTOKÓŁ  ZDAWCZO  -  ODBIORCZY 

(dotyczy zapotrzebowania nr ………………. z dnia ………………… roku) 
 
Sporządzony w ……………………… w dniu ………………………………, pomiędzy : 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, 
61 – 825 Poznań, ul.Krysiewicza 7/8, jako Zamawiającym, 
reprezentowanym przez : 
………………………………………………………… 
a 
………………………………………………………….., jako Wykonawcą, 
reprezentowanym przez : 
………………………………………………………….. 

  17. Przedmiotem odbioru jest sprzęt dostarczony przez Wykonawcę na podstawie umowy                  nr 
AZP /      / 2016 z dnia ………….. 2016 roku oraz zapotrzebowania złożonego w dniu ……………………, 
nr ………………………, 
wg poniższej specyfikacji : 
 

Nazwa sprzętu, akcesoriów Numer seryjny 
  
  

 
18. Zamawiający stwierdza, że przedmiot zamówienia został przez Wykonawcę zrealizowany zgodnie 

z ww zapotrzebowaniem, z postanowieniami SIWZ, ofertą Wykonawcy i ww umową. 
Odbioru dokonano bez zastrzeżeń. 

19. Niniejszy protokół, po jego obustronnym podpisaniu stanowi podstawę do wystawienia faktury 
przez Wykonawcę na kwotę ………………………………… zł brutto. 

20. Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
 

Za Wykonawcę     Za Zamawiającego 
 


