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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
„Dostawa  sprzętu komputerowego na potrzeby  pracowników 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”. 
 
 
 
 

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 
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I. Dane Zamawiającego. 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 
25-516 Kielce , Al. IX wieków Kielc 3  

 
Internet: http://www.kielce.uw.gov.pl 
 
II. Tryb udzielania zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).  zwanej dalej ustawą, o wartości 
zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy tj. 
poniżej kwoty 125.000 euro. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w dalszej części tekstu określana będzie 
skrótem „SIWZ". 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia wraz z oznaczeniem wynikającym ze wspólnego słownika zamówień CPV. 

Przedmiotem  niniejszego zamówienia jest:  

- Zestaw komputerowy                               - 11 szt. 
- Notebook                                               - 10 szt. 
- Drukarka laserowa, mono, sieć, dupleks  -  7 szt. 
- Drukarka do kopert                                 -  1 szt. 
- Drukarka A3, laser, kolor, dupleks            -  1szt. 
- Urządzenie wielofunkcyjne                       -  5 szt. 
- Czytnik linii papilarnych                           -  2 szt. 

 
       

Szczegółowy opis pr.zedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. 
CPV przedmiotu zamówienia:   
30213000-5   komputery osobiste,   
30213100-6   komputery przenośne,   
30216110-0   skanery komputerowe,  
30233310-7   czytniki odcisków palców,  
30232110-8   drukarki laserowe, 

 
IV. Termin dostawy przedmiotu zamówienia. 
Termin wykonania - 21 dni od dnia podpisania umowy. 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
 1. spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 

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

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
d) sytuacji ekonomicznej  i finansowej  

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. 
3. Na potwierdzenie spełnienia opisanych powyżej warunków Zamawiający żąda dokumentów określonych                
w rozdz. VI SIWZ. 
4. Nie wykazanie spełnienia powyższych warunków będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania zgodnie            
z art. 24 ustawy. 
5. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt poczynając od daty wystawienia faktury zgodnie  
z zasadami określonymi w ofercie. 
6. Ocena powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia/ nie spełnia w oparciu           
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wskazanych w rozdz. VI niniejszej SIWZ. 
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VI. Dokumenty składające się na ofertę. 
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający 

wymaga następujących oświadczeń i dokumentów: 
a) oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy - zgodnie z załącznikiem nr 4 
b) oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy - zgodnie z załącznikiem nr 5 
c) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.(złożone w formie oryginału albo w formie kserokopii 
notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem). 
 

2. Wykonawcy zagraniczni: 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast 

dokumentu, o którym mowa w rozdz. VI ust.1 pkt. c) niniejszej SIWZ, składa dokument wystawiony w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub  w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu,  o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt. c) 
SIWZ zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 

2) Dokument, o którym mowa w rozdz. VI ust.1 pkt. c) SIWZ należy składać w formie oryginału, odpisu, 
wypisu, wyciągu lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, składanej wraz                
z tłumaczeniem na język polski. 

3) Dokument, o którym mowa w rozdz. VI ust.1 pkt. c) SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3.  Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania  w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się                    
o udzielenie zamówienia. 
Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna zawierać dokumenty  i oświadczenia 
wymienione wyżej: 

1) z rozdz. VI ust. 1 pkt. b) oraz pkt. c) SIWZ dla każdego podmiotu z osobna, 
2) pozostałe dokumenty mogą zostać złożone wspólnie (dotyczy oświadczenia z rozdz. VI ust. 1 pkt. a) SIWZ. 

Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
   4.   Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

1)  Formularz ofertowy - według załącznika nr 2 
2)  Formularz cenowy stanowiący jednocześnie opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 
3)  Opisy techniczne potwierdzające  zgodność oferowanego sprzętu z wymogami stawianymi w SIWZ 
4)  Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta komputerów 
5)  Wydruk ze strony  Microsoft WHCL  potwierdzający kompatybilności komputerów z systemem operacyjnym  
6)   Deklaracja CE komputerów  
7)  Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu  

(w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo         
powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo w formie kserokopii notarialnie poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. 

5. Uzupełnianie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 
1) Brak dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego lub też złożenie ich w niewłaściwej 

formie (np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopie albo nie oryginalne 
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bądź nie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza kserokopie pełnomocnictw) spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 

2)    Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie  
 nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1     
ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia              
i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

       3) Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących  
            wszelkich  przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń. 

 
VII.  Informacje dotyczące zamówień dodatkowych i uzupełniających. 
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające do wysokości 20% wartości zamówienia. 
 
VIII  Informacje dotyczące wadium. 
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie :  

4 000,00 zł. 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 

zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia  
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 

4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.  
Uwaga: 
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał lub kopię 
potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. 
Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą dokumentu  
w oryginale, a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć z ofertą) kopię składanego dokumentu poświadczoną „za 
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium  
w trybie art. 46 Pzp zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. 
Okres ważności wadium wniesionego w innej formie niż pieniądzu, nie może być krótszy niż okres związania z 
ofertą. 
Jeżeli wadium wnoszone jest w pieniądzu, za termin jego wniesienia uważa się datę  
i godzinę wpływu środków pieniężnych na konto bankowe zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem z konta Wykonawcy na rachunek bankowy w Narodowym 
Banku Polskim O/Kielce Nr 56 1010 1238 0853 4213 9120 0000  
z dopiskiem:„ Wadium w przetargu nieograniczonym na „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby 
pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”.  

 
IX.  Informacje dotyczące oferty częściowej i wariantowej. 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. 
 
X. Termin związania ofertą. 
W niniejszym postępowaniu termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia składania  ofert. 
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XI. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym, 
trwałym środkiem pisarskim. 
3. Dokumenty składające się na ofertę należy składać w formie oryginałów lub kserokopii dokumentów 
potwierdzonych (każda strona) własnoręcznym podpisem osoby podpisującej w imieniu Wykonawcy ofertę                
z adnotacją „potwierdzam zgodność z oryginałem". 
a) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy 
złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
b) Niezależnie od powyższego zastrzeżenia, pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału lub 
poświadczonej notarialnie kserokopii. 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Zamawiający dopuszcza złożenie 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków opisujących przedmiot zamówienia (poprawną współpracę 
komputerów z systemem operacyjnym, certyfikaty, opisy techniczne, itp.) w języku powszechnie używanym w 
handlu międzynarodowym 
5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w wersji elektronicznej. 
7.Oferta winna zawierać, co najmniej następujące informacje: 
a)  dane o Wykonawcy (nazwę Wykonawcy, NIP, dokładny adres, telefon, faks), 
b)  przedmiot oferty, 
c) cenę brutto przedmiotu oferty podaną w złotych polskich; cena brutto powinna obejmować wykonanie całego 
przedmiotu oferty wraz z podatkiem VAT. Cena powinna być określona cyfrowo .  
d) szczegółowy wykaz załączonych dokumentów. 

 
Wykonawca w ramach oferty może wypełnić formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ albo 
sporządzić własny, z zastrzeżeniem zakazu zmian merytorycznych zapisów ww. wzoru. 

1. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę. 
2. Karty oferty powinny być spięte w sposób gwarantujący jej trwałość. Zaleca się ponumerowanie zapisanych 

stron. 
3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje 

możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty przetargowej. Wykonawca powinien zapoznać się z całością 
SIWZ, której integralną część stanowią załączniki. 

4.  Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
5.  Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie z opisem szczegółowo wskazanym w rozdz. XIII pkt. 2 

niniejszej SIWZ , pełną nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy - zawierającej wewnątrz całościową ofertę 
Wykonawcy w niniejszym postępowaniu. 

6. Wszystkie załączniki (w tym także wzór umowy) stanowią integralną część niniejszej SIWZ. 
7. Oferta tzn. formularz ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez 

osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę 
w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba upoważniona do reprezentacji, musi 
przedstawić pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania 
zobowiązań finansowych. 

8. Oferty nie odpowiadające zasadom określonym w ustawie oraz nie spełniające warunków ustalonych                       
w niniejszej SIWZ zostaną odrzucone. 

 
XII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 
oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ. 
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie. Zamawiający dopuszcza także formę faksu.  
W przypadku przekazywania przez Wykonawców informacji w formie faksu, należy niezwłocznie przesłać oryginał 
dokumentu listem poleconym lub doręczyć do siedziby Zamawiającego. 
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Oferty jednak złożone być mogą jedynie w formie pisemnej. 
Zamawiający dopuszcza porozumiewania się w formie elektronicznej. 
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

 W sprawach formalnych i merytorycznych  wyjaśnień  udziela Oddział Zamówień Publicznych: Martyna Ślusarczyk                          
w   godzinach od 7.30-15.30 ( od poniedziałku do piątku) 

2.  Zapytania dotyczące SIWZ muszą być kierowane zgodnie z formą przewidzianą w ust. 1 z    adnotacją:          
„Zapytania - przetarg nieograniczony „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach” 

3.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 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 SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,                 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 
6.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 

ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania 
wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 
Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej. 

7.  Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz niezwłocznie zamieszcza informację             
o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 

 
XIII.   Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert. 

 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – Biuro Administracyjno - Gospodarcze  przy Al. IX Wieków Kielc 3 
piętro 3, pokój 337 Sekretariat, w terminie do dnia 26.07.2011r. do godziny 10.00  

 
2.  Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki –Biuro Administracyjno - Gospodarcze  przy Al. IX Wieków Kielc 3 
       piętro 3, pokój 337 Sekretariat  oraz oznakowana napisem:   
„Oferta w przetargu nieograniczonym na „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach” 
NIE OTWIERAĆ PRZED 26.07.2011r  GODZ.10.30  
 a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 
 
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.07.2011r.  godz.10.30   w siedzibie Zamawiającego przy Al. IX Wieków 
Kielc 3,  piętro 3, pokój 337,  
4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub wycofanie 
oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej 
kopercie z adnotacją „zmiana" lub „wycofanie" oferty. 
5. W przypadku zmiany treści oferty Wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające zmienioną treść  w kopercie 
opisanej w sposób przewidziany w pkt. 2 z dopiskiem „ZMIANA". 
6.  Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy 
zobowiązany jest podać w Formularzu ofertowym - załącznik nr 2 do SIWZ, odpowiednią informację oraz wpiąć 
dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, w nieprzejrzyste opakowanie z dopiskiem „NIEJAWNE". 
Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią wyłącznie informacje w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji,  o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
 
XIV.    Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia. 
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1.  Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę za dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami 
Zamawiającego.  
2.  Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie następującym kryterium: - cena wykonania 
zamówienia - waga 100% maks. ilość punktów: 100. 
Za zaoferowanie ceny wyższej, przyznaje się punkty według następującego wyliczenia: 
 

 
Cn 

Ilość punktów = ------------------ x 100 pkt 
Cbo 

gdzie: 
Cn najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert;  
Cbo cena brutto badanej oferty. 
 

3.  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w ustawie 
 i spełniają wymagania określone w SIWZ.                            
4. Formularz cenowy musi zawierać: 
- opis części składowych 
- cenę jednostkową netto 
- cenę jednostkową brutto 
- łączną wartość  netto  
- łączną wartość brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
5.  Cena powinna być podana cyfrowo i słownie. 
Wykonawca przygotowując ofertę winien zastosować właściwe stawki podatku VAT dla  
ww. zakupu zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy 
budżetowej (Dz. U. Nr 238 poz.1578 ).  
 

XV.   Formalności do spełnienia przed zawarciem umowy. 
1. Zamawiający, po rozstrzygnięciu przetargu, niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) 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, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne, 
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta. 
2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty za 
pomocą faksu. 
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest doręczyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (okres ważności 6 m-cy od daty wystawienia) – w celu 
potwierdzenia umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa lub składania oświadczeń woli. 
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu, gdy nie 
odrzucono żadnej oferty lub nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
5. W przypadku wniesienia odwołania, umowa może być zawarta dopiero po ogłoszeniu wyroku lub postanowienia 
kończącego postępowanie odwoławcze. 
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą 
przesłanki unieważnienia postępowania. 
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 
pkt. 1) ustawy na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
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XVI. Unieważnienie postępowania. 
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 93 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 
XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 

1. Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy zawiera załącznik nr 7 do SIWZ (wzór umowy). 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wycofania z produkcji sprzętu wskazanego w 
ofercie. Wykonawca przedstawi oświadczenie producenta o zaprzestaniu produkcji danego modelu sprzętu i  
zastąpienie go nowym modelem. Nowy model musi posiadać równoważne lub lepsze parametry od wycofanego 
z produkcji już sprzętu. Cena oferty w przypadku zamiany sprzętu nie ulega zmianie.   

 
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej                           
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy. 
 
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia za pomocą faksu. 
 
Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 
 
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć 
termin składania ofert. 
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
 
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

 
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność        
z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania (art.180 ust. 3 ustawy). 
 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art.180 ust. 4 ustawy). 
 
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 
(art.180 ust. 5 ustawy). 
 
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.  
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Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem (art. 198 a do art. 198 g ustawy). 
 

 
XX.   Postanowienia końcowe. 
Wykonawcy składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu jednocześnie akceptują zapisy SIWZ oraz wzór umowy 
dotyczący przedmiotu zamówienia. 
 
XXI.   Wykaz załączników. 
 Załączniki do specyfikacji 
Załącznik Nr 1 do SIWZ       Opis przedmiotu 
Załącznik Nr 2 do SIWZ      Formularz ofertowy. 
Załączniki Nr 3 do SIWZ     Formularz cenowy 
Załącznik Nr 4 do SIWZ       Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 Pzp. 
Załącznik Nr 5 do SIWZ       Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu 
                                             nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 
Załącznik Nr 6 do SIWZ       Projekt umowy.  
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Opis przedmiotu zamówienia                                                                                  Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 
 

A.  Zestaw komputerowy    10 szt. 
parametry minimalne  
Komputer:  
Płyta główna: Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona logo 

producenta komputera wyposażona w 2 złącze PCI Express x16, 1 złącze PCI Express x1, 3 
złącza PCI, 4 banki pamięci, zapewniająca podłączenie urządzeń SATA II. 

Procesor: procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 3,2 
GHz, częstotliwość szyny QPI/DMI min. 2,5 GT/s, pojemność pamięci Cache - L2 = 4MB  bądź 
L3 = 6 MB. 

Pamięć RAM: 4096 MB, DDR3 z możliwością rozbudowy do 16 GB, Non-ECC, 1333MHz 
Ilość wolnych banków pamięci  2 szt. 
Dysk twardy:              min.500 GB, SATAII ,  z podziałem na partycje 30/70% 
Zainstalowane sterowniki dysków  4xSATA II 
Karta graficzna minimum 256 MB pamięci własnej lub współdzielonej z pamięcią systemową 
Karta dźwiękowa: zintegrowana,  
Karta sieciowa: zintegrowana, 10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45,  
Wolne sloty PCI 3 szt. 
Wolne sloty  PCI-E 16x 2 szt. 
Wolne sloty  PCI-E 1x 1 szt. 
Porty: 1x wyjście na monitor (15 stykowe D-Sub bądź DVI); 2xPS/2; 10 x USB  

w tym min. 2 z przodu obudowy; 1xRJ-45; 1x DisplayPort; 1x serial; wymagana ilość portów 
nie może być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek, konwerterów  lub kart PCI, nie 
dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim 
jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia 

Napęd optyczny nagrywarka DVD+/-RW  Super Multi DL wraz z oprogramowaniem do odtwarzania i 
nagrywania płyt DVD i CD 

Klawiatura przewodowa, PS/2 lub USB, w układzie US, polskie znaki zgodne z układem w Windows 
„polski programisty”, wyposażona w 2 klawisze ALT (lewy i prawy) 

Mysz przewodowa, optyczna  lub laserowa,  PS/2 lub USB, dwu przyciskowa, z rolką przewijającą 
Obudowa: typu Tower, metalowa, umożliwiająca dodatkowy montaż co najmniej 2 napędów 

wewnętrznych 3,5” i 1 napędu zewnętrznego 5,25”; konstrukcja obudowy powinna umożliwiać 
montaż i demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi, ponadto 
otwieranie obudowy również bez konieczności posiłkowania się narzędziami.  

System operacyjny Licencja dla Windows 7 Pro 32 bit Pl, preinstalowany na dysku twardym wraz z nośnikiem 
pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza 
rejestracyjnego i rejestracji przez Internet bądź telefon, lub równoważny w pełni współpracujący 
z systemami informatycznymi Zamawiającego (domena Windows, Active Directory).  

Oprogramowanie  -  zainstalowany Microsoft Office  Home and Business 2010 Pl PKC lub równoważny pakiet 
oprogramowania biurowego składający się z co najmniej edytora tekstu, arkusza 
kalkulacyjnego, klienta poczty elektronicznej do serwera MS Exchange w wersji co najmniej 
5.5, umożliwiający otwieranie, edycje i zapis dokumentów w formacie „ .doc” i „ .xls”. 
Aplikacja pocztowa będąca częścią pakietu równoważnego musi mieć możliwość współpracy w 
zakresie następujących usług: obsługa kalendarza w wersji sieciowej,  prowadzenie ewidencji 
zadań z możliwością ich delegowania do innych użytkowników pracujących z oferowanym 
oprogramowaniem a także z użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Outlook 
2003,możliwość potwierdzania spotkań i odzwierciedlanie potwierdzeń w zapisach kalendarza. 
Wszystkie elementy pakietu równoważnego muszą być w wersji polskiej i obsługiwać pisownię 
języka polskiego. 

               -  program do nagrywania płyt CD i DVD w polskiej wersji językowej  
-  oprogramowanie producenta komputera do wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu i 

danych użytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych oraz ich odtwarzanie  po 
ewentualnej awarii systemu bez potrzeby jego reinstalacji  

-  oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem 
-  dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację 

sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS-u oraz na aktualizację 
sterowników oraz BIOS-u  
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-   komplet licencji, nośników, sterowników i dokumentacji  
Certyfikaty i standardy  -   Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta komputera (do oferty należy załączyć kopie 

certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu) 
 - Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft WHCL  (do oferty należy 

załączyć wydruk ze strony Microsoft) 
 - Deklaracja CE komputera widoczne oznaczenie CE (należy załączyć do oferty dokument 

potwierdzający spełnienie wymogu) 
Gwarancja min 3 lata, naprawa wyłącznie w miejscu instalacji świadczona przez autoryzowany serwis 

producenta. Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego. Oświadczenie 
producenta komputera , że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych 
firmy serwisującej , przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W razie 
konieczności wymiany uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.   

   
Monitor LCD 19" 
parametry minimalne  
 
Typ ekranu ekran ciekłokrystaliczny, matryca TFT TN 19" 
Format ekranu panoramiczny 
Technologia podświetlania  CCFL 
Zalecana rozdzielczość 1440x900 pikseli 
Częstotliwość odświeżania 
 dla zalecanej rozdzielczości  60 Hz 
Jasność 300 cd/m2 
Kąty widzenia (pion/poziom) min. 170/160 stopni 
Czas reakcji matrycy 5 ms 
Liczba wyświetlanych kolorów  16,7mln 
Złącza i porty 15 stykowe D-SUB, DVI-D, wejście audio 
 Wbudowane głośniki TAK 
Regulacja cyfrowa OSD TAK 
Wyposażenie kabel DVD, kabel D-Sub 
Gwarancja 36 miesięcy 
 
 

B. Zestaw komputerowy    1 szt. 
parametry minimalne  
Komputer:  
Płyta główna: Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona logo 

producenta komputera wyposażona w 2 złącze PCI Express x16, 2 złącze PCI Express x8, 2 
złącza PCI, 6 banków pamięci., zapewniająca podłączenia urządzeń SATA II. 

Procesor: dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 3,2 GHz, częstotliwość 
szyny QPI/DMI min 4,8 GT/s, pojemność pamięci Cache  L2 = 8MB 

Pamięć RAM: 12 GB, z możliwością rozbudowy do 24 GB, DDR3, Non-ECC, 1333MHz 
Dysk twardy:              min.1 TB, SATAII ,  z podziałem na partycje 30/70% 
Zainstalowane sterowniki dysków  5xSATA  
Karta graficzna zewnętrzna, nie zintegrowana o parametrach: 
    - szyna pamięci    128-bitowa 
    - rodzaj pamięci   DDR5 
    - zainstalowana pamięć wideo 1024MB 
    - częstotliwość RAMDAC  400 MHz 
    - maks. rozdzielczość obrazu 2560x1600 pikseli 
    - złącze magistrali  PCI-E x16 
    - złącza zewnętrzne  1xDVI-I, 2xDisplayPort 
Karta dźwiękowa: zintegrowana,  
Karta sieciowa: zintegrowana, 10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45,  
Wolne sloty PCI 2 szt. 
Wolne sloty  PCI-E 16x 1 szt.  
Porty: 2xPS/2; 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy; 1xRJ-45; 1x FireWire na przednim panelu; 

wymagana ilość portów nie może być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek, konwerterów  
lub kart PCI, nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu 
przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich 
użycia 

Napęd optyczny nagrywarka DVD+/-RW  DL LightScribe  
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Klawiatura przewodowa, PS/2 lub USB, w układzie US, polskie znaki zgodne z układem w Windows 
„polski programisty”, wyposażona w 2 klawisze ALT (lewy i prawy) 

Mysz przewodowa, optyczna  lub laserowa,  PS/2 lub USB, dwu przyciskowa, z rolką przewijającą 
Obudowa: typu Tower, metalowa, umożliwiająca dodatkowy montaż co najmniej 1 napędu wewnętrznego 

3,5” i 1 napędu zewnętrznego 5,25”; konstrukcja obudowy powinna umożliwiać montaż i 
demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi, ponadto otwieranie 
obudowy również bez konieczności posiłkowania się narzędziami. 

Moc zasilacza 475W 
System operacyjny Licencja dla Windows 7 Pro 64 bit, preinstalowany na dysku twardym wraz z nośnikiem 

pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza 
rejestracyjnego i rejestracji przez Internet bądź telefon , lub równoważny w pełni 
współpracujący z systemami informatycznymi Zamawiającego (domena Windows, Active 
Directory).  

 Oprogramowanie  -  zainstalowany Microsoft Office  Pro 2010 Pl PKC lub równoważny pakiet oprogramowania 
biurowego składający się z co najmniej edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta poczty 
elektronicznej do serwera MS Exchange w wersji co najmniej 5.5, umożliwiający otwieranie, 
edycje i zapis dokumentów w formacie „ .doc” i „ .xls”. Aplikacja pocztowa będąca częścią 
pakietu równoważnego musi mieć możliwość współpracy w zakresie następujących usług: 
obsługa kalendarza w wersji sieciowej,  prowadzenie ewidencji zadań z możliwością ich 
delegowania do innych użytkowników pracujących z oferowanym oprogramowaniem a także z 
użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Outlook 2003,możliwość 
potwierdzania spotkań i odzwierciedlanie potwierdzeń w zapisach kalendarza. Wszystkie 
elementy pakietu równoważnego muszą być w wersji polskiej i obsługiwać pisownię języka 
polskiego. 

               -  Nero 10 Multimedia Suite PL  
               -  CorelDraw X5 PL  + płyta DVD 
               -   komplet licencji, nośników, sterowników i dokumentacji  
Certyfikaty i standardy  -   Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta komputera (do oferty należy załączyć kopie 

certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu) 
 - Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft WHCL  (do oferty należy 

załączyć wydruk ze strony Microsoft) 
 - Deklaracja CE komputera widoczne oznaczenie CE (należy załączyć do oferty dokument 

potwierdzający spełnienie wymogu) 
Gwarancja min 3 lata, naprawa wyłącznie w miejscu instalacji świadczona przez autoryzowany serwis 

producenta. Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego. Oświadczenie 
producenta komputera , że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych 
firmy serwisującej , przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W razie 
konieczności wymiany uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.   

   
Monitor LCD 24" 
parametry minimalne  
 
Typ ekranu ekran ciekłokrystaliczny 
Format ekranu panoramiczny 
Przekątna ekranu 24 cale 
Technologia podświetlania  LED 
Czas reakcji matrycy 5 ms 
Zalecana rozdzielczość 1920x1080 pikseli 
Jasność 250 cd/m2 
Kąty widzenia (pion/poziom) min. 170/160 stopni 
Czas reakcji matrycy 5 ms 
Liczba wyświetlanych kolorów  16,7mln 
Złącza i porty DVI-D 
 Wbudowany zasilacz TAK 
Regulacja cyfrowa OSD TAK 
Wyposażenie kabel przyłączeniowy DVI 
Gwarancja  36 miesięcy 
 
 
C. Notebook   6 szt. 

parametry minimalne 
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Prędkość procesora. 2,3 GHz 
Częstotliwość szyny QPI/DMI. 5 GT/s 
Pojemność pamięci podręcznej 3 MB 
Pojemność dysku. 500 GB z podziałem na partycje 30/70% 
Zainstalowana pamięć. 4096 MB, SODIMM  DDR3 
Częstotliwość szyny pamięci 1333 MHz 
Maksymalna wielkość pamięci. 8192  MB 
Przekątna ekranu LCD. 15,6 cala 
Typ ekranu TFT  HD [LED]  
Maksymalna rozdzielczość LCD 1600x900 
Zainstalowana pamięć wideo 512 MB niewspółdzielona 
Karta dźwiękowa zintegrowana  
Napędy wbudowane DVD+/-RW Super Multi Drive DL + oprogramowanie     do pełnej 

obsługi napędu 
Urządzenia wskazujące Touchpad  
Rodzaj baterii Li-Ion  (6Cells) 
Złącza zewn. - 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 
 - 1x DisplayPort  
 - wejście na mikrofon  
 - wyjście słuchawkowe  
 - wejście zasilania (DC-in)   
 - RJ-45   
 - 4 x USB 2.0 
 - 1x FireWire 
Bezprzewodowa karta sieciowa  Tak  
Bluetooth Tak  
Czytnik kart pamięci Tak  
Typy odczytywanych kart pamięci SecureDigital Card 
  SecureDigital Card High Capacity 
 Secure Digital eXtendend  capacity Card 
 MultiMedia Card  
Wyposażenie standardowe - 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45)  
 - głośniki stereo  
 - zintegrowana kamera 
 - mikrofon 
 - czytnik linii papilarnych 
System operacyjny  Microsoft Windows 7 Pro Pl, lub równoważny w pełni 

współpracujący z systemami informatycznymi Zamawiającego 
(domena Windows, Active Directory). Zainstalowany system nie 
wymaga  aktywacji telefonicznej bądź internetowej. Dołączony 
nośnik z oprogramowaniem  

Oprogramowanie   - zainstalowany MS Office 2010 Home and  Business PKC Pl lub 
równoważny pakiet oprogramowania biurowego składający się z co 
najmniej edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta poczty 
elektronicznej do serwera MS Exchange w wersji co najmniej 5.5, 
umożliwiający otwieranie, edycje i zapis dokumentów w formacie „ 
.doc” i „ .xls”. Aplikacja pocztowa będąca częścią pakietu 
równoważnego musi mieć możliwość współpracy w zakresie 
następujących usług: obsługa kalendarza w wersji sieciowej,  
prowadzenie ewidencji zadań z możliwością ich delegowania do 
innych użytkowników pracujących z oferowanym 
oprogramowaniem a także z użytkowanym przez Zamawiającego 
oprogramowaniem Outlook 2003,możliwość potwierdzania spotkań i 
odzwierciedlanie potwierdzeń w zapisach kalendarza. Wszystkie 
elementy pakietu równoważnego muszą być w wersji polskiej i 
obsługiwać pisownię języka polskiego. 

-  program do nagrywania płyt CD i DVD w polskiej wersji 
językowej 

Zestaw akcesoriów do notebooka: - przewodowa mysz  do notebooków USB   z dwoma przyciskami i 
rolką przewijającą, rozdzielczość 800dpi 

 - torba do notebooka     
Dodatkowe wymagania: dostarczony z każdym notebookiem - komplet licencji, nośników, 

sterowników i dokumentacji 
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Gwarancja min 2 lata. Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia 
roboczego. W razie konieczności wymiany, uszkodzony dysk 
twardy pozostaje u Zamawiającego. 

 
D. Notebook   2 szt. 

parametry minimalne 

Prędkość procesora. 2,0 GHz 
Częstotliwość szyny QPI/DMI. 5 GT/s 
Pojemność pamięci podręcznej 6 MB 
Pojemność dysku. 750 GB z podziałem na partycje 30/70% 
Zainstalowana pamięć. 6144 MB, SODIMM DDR3  
Ilość banków pamięci  2 szt 
Częstotliwość szyny pamięci 1333 MHz 
Maksymalna wielkość pamięci. 8192 MB 
Przekątna ekranu LCD. 17,3 cala 
Typ ekranu TFT HD  [LED] Anti Glare 
Maksymalna rozdzielczość LCD 1600x900 
Zainstalowana pamięć wideo 1024 MB  niewspółdzielona 
Napędy wbudowane DVD+/-RW Super Multi Drive DL + oprogramowanie     do pełnej 

obsługi napędu 
Urządzenia wskazujące Touchpad  
Rodzaj baterii Li-Ion (6 cells) 
Złącza zewn. - 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 
 - 1x HDMI 
 - wejście na mikrofon  
 - wyjście słuchawkowe  
 - wejście zasilania (DC-in)   
 - RJ-45   
 - 1 x USB 2.0 
 - 2 x USB 3.0  
Bezprzewodowa karta sieciowa     Tak  
Typ bezprzewodowej karty sieciowej IEEE 802.11 a/b/g/n 
Bluetooth Tak  
Czytnik kart pamięci Tak  
Typy odczytywanych kart pamięci SecureDigital Card  
 SecureDigital Card High-Capacity 
 MultiMedia Card  
 MemoryStick  
 MemoryStick Pro    
Wyposażenie standardowe    - 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45)  
 - głośniki stereo  
 - zintegrowana kamera 
 - mikrofon 
 - czytnik linii papilarnych 
System operacyjny  Microsoft Windows 7 Pro Pl, lub równoważny w pełni 

współpracujący z systemami informatycznymi Zamawiającego 
(domena Windows, Active Directory). Zainstalowany system nie 
wymaga  aktywacji telefonicznej bądź internetowej. Dołączony 
nośnik z oprogramowaniem 

Oprogramowanie   - zainstalowany MS Office 2010 Pro PKC Pl, lub równoważny 
pakiet oprogramowania biurowego składający się z co najmniej 
edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta poczty elektronicznej 
do serwera MS Exchange w wersji co najmniej 5.5, umożliwiający 
otwieranie, edycje i zapis dokumentów w formacie „ .doc” i „ .xls”. 
Aplikacja pocztowa będąca częścią pakietu równoważnego musi 
mieć możliwość współpracy w zakresie następujących usług: 
obsługa kalendarza w wersji sieciowej,  prowadzenie ewidencji 
zadań z możliwością ich delegowania do innych użytkowników 
pracujących z oferowanym oprogramowaniem a także z 
użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Outlook 
2003,możliwość potwierdzania spotkań i odzwierciedlanie 
potwierdzeń w zapisach kalendarza. Wszystkie elementy pakietu 
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równoważnego muszą być w wersji polskiej i obsługiwać pisownię 
języka polskiego. 

-  program do nagrywania płyt CD i DVD w polskiej wersji 
językowej 

Zestaw akcesoriów do notebooka:                                            - przewodowa mysz  do notebooków USB   z dwoma przyciskami i 
rolką przewijającą, rozdzielczość 800dpi 

 - torba do notebooka     
Dodatkowe wymagania: dostarczony z każdym notebookiem - komplet licencji, nośników, 

sterowników i dokumentacji 
Gwarancja min 2 lata. Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia 

roboczego. W razie konieczności wymiany, uszkodzony dysk 
twardy pozostaje u Zamawiającego. 

 
E. Notebook   1 szt. 

parametry minimalne 

Prędkość procesora. 2,66 GHz 
Częstotliwość szyny QPI/DMI. 2,5 GT/s 
Pojemność pamięci podręcznej 4 MB 
Pojemność dysku. 320 GB z podziałem na partycje 30/70% 
Zainstalowana pamięć. 4096 MB, SODIMM  DDR3 
Częstotliwość szyny pamięci 1333 MHz 
Maksymalna wielkość pamięci. 8192  MB 
Przekątna ekranu LCD. 15,6 cala 
Typ ekranu TFT  HD [LED]  
Maksymalna rozdzielczość LCD 1600x900 
Zainstalowana pamięć wideo 1024 MB niewspółdzielona 
Karta dźwiękowa zintegrowana  
Napędy wbudowane DVD+/-RW Super Multi Drive DL + oprogramowanie     do pełnej 

obsługi napędu 
Typ gniazda rozszerzeń 1x Express Card 54/34 
Urządzenia wskazujące Touchpad + scroll zone  
Rodzaj baterii Li-Ion  (8Cells) 
Złącza zewn. - 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 
 - 1x DisplayPort 
 - 3x USB 2.0 
 - 2x USB 3.0 
 - 1x FireWire  
 - wejście na mikrofon  
 - wyjście słuchawkowe  
 - wejście zasilania (DC-in)   
 - RJ-45   
 - złącze stacji dokującej 
Bezprzewodowa karta sieciowa  Tak  
Typ bezprzewodowej karty sieciowej IEEE 802.11 a/b/g/n 
Bluetooth Tak  
Zainstalowany moduł WWAN/3G Tak 
Czytnik kart pamięci Tak  
Typy odczytywanych kart pamięci SecureDigital Card 
  MultiMedia Card  
 MemoryStick 
 MemoryStick Pro 
 xD-Picture Card 
Wyposażenie standardowe - 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45)  
 - głośniki stereo  
 - zintegrowana kamera 
 - mikrofon 
 - czytnik linii papilarnych 
System operacyjny  Microsoft Windows 7 Pro Pl, lub równoważny w pełni 

współpracujący z systemami informatycznymi Zamawiającego 
(domena Windows, Active Directory). Zainstalowany system nie 
wymaga  aktywacji telefonicznej bądź internetowej. Dołączony 
nośnik z oprogramowaniem 
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Oprogramowanie   program do nagrywania płyt CD i DVD w polskiej wersji 
językowej 

Zestaw akcesoriów do notebooka: - przewodowa mysz  do notebooków USB   z dwoma przyciskami i 
rolką przewijającą, rozdzielczość 800dpi 

 - torba do notebooka  
- stacja dokująca posiadająca minimum: 

  - złącze DispayPort  1 szt. 
  - złącze DVI  1 szt. 
  - złącze D-Sub  1 szt. 
  - złącze audio we  1 szt. 
  - złącze audio wy  1 szt. 
  - USB 2.0   2 szt. 
  - PS/2   2 szt. 
  - złącze RJ45  1 szt. 
  - złącze paralel  1 szt 
  - złącze zasilania  1 szt 
  - slot na linkę zabezpieczającą   
Dodatkowe wymagania: dostarczony z każdym notebookiem - komplet licencji, nośników, 

sterowników i dokumentacji 
Gwarancja min 2 lata. Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia 

roboczego. W razie konieczności wymiany, uszkodzony dysk 
twardy pozostaje u Zamawiającego. 

 
 
F. Notebook   1 szt. 

parametry minimalne 

Prędkość procesora. 1,66 GHz 
Pojemność pamięci podręcznej 512 kB 
Pojemność dysku. 250 GB z podziałem na partycje 30/70% 
Zainstalowana pamięć. 1024 MB, SODIMM DDR3  
Ilość banków pamięci  2 szt 
Częstotliwość szyny pamięci 1066 MHz 
Maksymalna wielkość pamięci. 2048 MB 
Przekątna ekranu LCD. 10,1 cali 
Typ ekranu TFT  [LED]  
Maksymalna rozdzielczość LCD 1024x600 
Zainstalowana pamięć wideo przydzielana dynamicznie 
Urządzenia wskazujące Touchpad  
Rodzaj baterii Li-Ion (6 cells) 
Złącza zewn. - 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 
 - wejście na mikrofon  
 - wyjście słuchawkowe  
 - wejście zasilania (DC-in)   
 - RJ-45   
 - 3 x USB 2.0 
Bezprzewodowa karta sieciowa  Tak  
Typ bezprzewodowej karty sieciowej IEEE 802.11a/ b/g/n 
Bluetooth Tak 
Zainstalowany moduł WWAN/3G TAK 
Czytnik kart pamięci Tak  
Typy odczytywanych kart pamięci SecureDigital Card  
 MultiMedia Card  
Wyposażenie standardowe - 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45)  
 - głośniki stereo  
 - zintegrowana kamera 
 - mikrofon 
System operacyjny  Microsoft Windows 7 Pro Pl, lub równoważny w pełni 

współpracujący z systemami informatycznymi Zamawiającego 
(domena Windows, Active Directory). Zainstalowany system nie 
wymaga  aktywacji telefonicznej bądź internetowej. Dołączony 
nośnik z oprogramowaniem 
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Zestaw akcesoriów do notebooka: - przewodowa mysz  do notebooków USB   z dwoma przyciskami i 
rolką przewijającą, rozdzielczość 800dpi 

 - torba do notebooka     
Dodatkowe wymagania: dostarczony z każdym notebookiem - komplet licencji, nośników, 

sterowników i dokumentacji 
Gwarancja min 2 lata. Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia 

roboczego. W razie konieczności wymiany, uszkodzony dysk 
twardy pozostaje u Zamawiającego. 

  
 

G. Drukarka laserowa, mono, sieć, dupleks  7 szt. 
parametry minimalne  

Technologia druku  laserowa 
Automatyczny dupleks  TAK  
Maksymalny rozmiar nośnika   A4 
Maksymalna szybkość druku  40 str./min 
Rozdzielczość druku  1200/1200 dpi 
Prędkość procesora   540 MHz 
Zainstalowana pamięć   128 MB 
Normatywny cykl pracy  do 100000 str./miesiąc 
Złącza zewnętrzne  -USB 2.0 
   -karta sieciowa Ethernet 10/100 BaseTx 
Wyposażenie  -podajnik na 500 arkuszy 
   -podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy 
   -taca odbiorcza 250 arkuszy 
 Wyposażenie dodatkowe  -kabel przyłączeniowy  USB 1.8 mb 
Gwarancja        12 miesięcy 
 

H. Drukarka do kopert    1 szt. 
parametry minimalne  

Technologia druku  laserowa 
Automatyczny dupleks  TAK  
Maksymalny rozmiar nośnika   A4 
Maksymalna szybkość druku  43 str./min 
Prędkość procesora   540 MHz 
Zainstalowana pamięć   128MB 
Normatywny cykl pracy  do 175000 str./miesiąc 
Rozdzielczość druku  1200/1200 dpi 
Złącza zewnętrzne  -USB 2.0 
   -karta sieciowa Ethernet 10/100 BaseTx 
Wyposażenie  -podajnik na 500 arkuszy 
   -podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy 
   -taca odbiorcza 500 arkuszy 
 Wyposażenie dodatkowe  -podajnik do kopert (C2104018) 
Gwarancja        12 miesięcy 
 

I. Drukarka A3, laser, kolor, dupleks   1 szt. 
parametry minimalne  

Technologia druku  laserowa 
Automatyczny dupleks  TAK  
Maksymalny rozmiar nośnika   A3 
Rozdzielczość pion/poziom (mono/kolor) 600/600 dpi 
Maksymalna szybkość druku mono  20 str./min 
Maksymalna szybkość druku kolor  20 str./min 
Pojemność podajników papieru  350 arkuszy 
Wydajność   75000 str./miesiąc 
Prędkość procesora   200 MHz 
Zainstalowana pamięć   128MB 
Złącza zewnętrzne  -USB 2.0 
   -karta sieciowa Ethernet 10/100 BaseTx 
Gwarancja        12 miesięcy 
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J. Urządzenie wielofunkcyjne    5 szt. 
parametry minimalne  

Funkcje urządzenia drukarka 
  kopiarka 
  skaner 
  faks 
Technologia druku  laserowa 
Maksymalny rozmiar nośnika   A4 
Maksymalna szybkość druku – mono 20 str./min 
Maksymalna szybkość druku – kolor  20 str./min 
Prędkość procesora   450 MHz 
Zainstalowana pamięć   160 MB 
Normatywny cykl pracy  do 40000 str./miesiąc 
Rozdzielczość druku – mono/kolor  600/600 dpi 
Typ skanera  stolikowy 
Optyczna rozdzielczość skanowania  1200x1200 dpi 
Głębia koloru   42 bit 
Skalowanie  25 – 400 % 
Szybkość faksu   33,6kB/s (3s na stronę) 
Złącza zewnętrzne  USB 2.0 
   karta sieciowa Ethernet 10/100 BaseTx 
Wyposażenie  ADF -  pojemność 50 arkuszy 
   podajnik na 250 arkuszy 
   taca odbiorcza 125 arkuszy 
   moduł druku dwustronnego 
Wyświetlacz  kolorowy wyświetlacz LCD 
 Wyposażenie dodatkowe  kabel przyłączeniowy  USB 1.8 mb 
Gwarancja        12 miesięcy 
 
K. Czytnik linii papilarnych      2 szt. 
Czytnik biometryczny DACTYSCAN 84n lub czytnik równoważny o parametrach: 

parametry minimalne 
• Czytnik wraz oprogramowaniem wspierającym umożliwiający pobranie 10 odcisków palców rąk 
• Daktyloskopia 4 palców w każdej konfiguracji  tzn. jeden palec, dwa palce, trzy palce, cztery palce 
• 3-kolorowe diody LED (zielony, żółty, czerwony) dla każdego palca, jak również 1 dioda LED stanu zasilania  i 

jedna dioda informująca o stanie akwizycji. 
• Rozdzielczość 500 dpi +/- 1%  w 256 odcieniach szarości 
• Stanowisko ekspozycji odbitek daktyloskopijnych  80x75mm 
• Nie ogrzewana powierzchnia skanera 
• Nie zwiększające kontrastu wkładki silikonowe 
• Zielone podświetlenie 
• Interfejs USB 2.0 
• Zasilanie  z USB 2.0 
• Jakość obrazowania zgodna z: 

- FBI  IAFIS IQS CJIS-RS-0010(V7) Appendix F compliance 
- ANSI/NIST-ITL 1-2007 
- ISO/IEC FCD 19794-4 
- ANSI/NIST-ITL 1-2000 
- ANSI/NIST-ITL 1-2000  akceptowane przez Interpol 

• Automatyczna kontrola poprawności daktyloskopowania (położenia, szybkości, kierunku) 
• Auto test sprawności 
• Dołączone oprogramowanie do obsługi czytnika umożliwiające: 

- wybór skanowanych palców przez operatora czytnika 
- zapis plików graficznych tworzonych skanów  w formacie .bmp 
- segmentację obrazów tzn. możliwość dzielenia obrazu przedstawiającego kilka odcisków palców na kilka 

obrazów przedstawiających  pojedyncze odciski palców 
- tworzenie sekwencji obrazów  polegającą na identyfikacji poszczególnych palców z obrazami płaskich 

odcisków palców 
• Waga do 2 kg. 
• Gwarancja   minimum 36 miesięcy. 
 
 



Strona 19 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, znak: AG.I.272.1.11.2011 
Strona 19 z 29 

 
 

 
 

Znak: AG.I.272.1.11.2011 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Nazwa Wykonawcy (-ów) .................................................................................................... 

 

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

 

siedziba Wykonawcy (-ów) ...................................................................................................... 

 

adres Wykonawcy (-ów) ......................................................................................................... 

 

nr tel. i faksu .......................................................................................................................... 

 

 

Zamawiający: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  w Kielcach 

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

 

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego,  

informujemy że: 

1. Oferujemy wykonanie dostawy, której rodzaj i ilość określono w formularzu cenowym oferty w cenie: 

- netto  ................................ (słownie............................................................................................zł). 

-brutto łącznie z podatkiem VAT:................................ 

(słownie............................................................................................zł). 

Jest to cena łączna wynikająca z "Formularza Cenowego". 

Podana cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z 

transportem oraz dodatkowymi pracami które są konieczne do realizacji  zamówienia. 

2.  Okres gwarancji na sprzęt wymieniony w formularzu cenowym oferty wynosi odpowiednio: 
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-    na zestawy komputerowe   w pkt. A,B                                                   - 36 miesięcy; 

-    na notebooki wymienione w pkt.   C,D,E,F                                            -   24 miesiące; 

-    na drukarki wymienione w pkt.    G,H,I                                          - 12 miesięcy; 

-    na urządzenia wielofunkcyjne  wymienione w pkt. J                           - 12 miesięcy; 

-    na czytniki linii papilarnych wymienione w pkt. K                             - 36 miesięcy; 

3.  Reakcja serwisowa – usunięcie awarii sprzętu wymienionego w formularzu cenowym od chwili zgłoszenia przez 

Zamawiającego nastąpi w ciągu: 

- dla notebooków i zestawów komputerowych                                         -  1 dzień roboczy; 

- dla pozostałych urządzeń                                                                            -  1 dzień roboczy; 

4.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne 

informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 

5.  Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. przez 30 dni od 

upływu terminu do składania ofert. 

6.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z formularzem umowy (zał. Nr 6) i że został on przez nas zaakceptowany. 

7.  W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w miejscu i w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8.  Oświadczamy, że wystawimy faktury z pogrupowaniem dostarczonego sprzętu w zestawy ustalone wg potrzeb 

Zamawiającego 

9.  Oświadczamy, że podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 

 

 

……………………………….... 

                           Podpis osoby uprawnionej 
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Znak: AG.I.272.1.11.2011 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

FORMULARZ CENOWY 
Zadanie Nr. I 

Lp. Opis części składowych ilość 
cena 

jednostkowa 
(netto) 

cena 
jednostkowa 

(brutto) 

Wartość 
(netto) 

Wartość 
(brutto) 

1. 

Zestaw komputerowy  zgodny z 
pkt. A.  załącznika Nr 1 
(wyszczególnić typ, 
producenta), 
stacja robocza 
…………………… 
monitor ………………………….. 
Dołączyć w formie załącznika opis 
techniczny potwierdzający  zgodność 
oferowanego sprzętu z wymogami 
stawianymi w SIWZ 

10 szt.     

2. 

Zestaw komputerowy  zgodny z 
pkt. B.  załącznika Nr 1 
(wyszczególnić typ, 
producenta), 
stacja robocza 
…………………… 
monitor………………………….. 
Dołączyć w formie załącznika opis 
techniczny potwierdzający  zgodność 
oferowanego sprzętu z wymogami 
stawianymi w SIWZ 

1 szt.     

3. 

Notebook  zgodny z pkt. C.  
załącznika Nr 1 
(wyszczególnić typ, 
producenta), 
………………………. 
Dołączyć w formie załącznika opis 
techniczny potwierdzający  zgodność 
oferowanego sprzętu z wymogami 
stawianymi w SIWZ 

6 szt.     

4. 

Notebook  zgodny z pkt. D.  
załącznika Nr 1 
(wyszczególnić typ, 
producenta), 
………………………. 
Dołączyć w formie załącznika opis 
techniczny potwierdzający  zgodność 
oferowanego sprzętu z wymogami 
stawianymi w SIWZ 

2 szt.     
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5. 

Notebook  zgodny z pkt. E.  
załącznika Nr 1 
(wyszczególnić typ, 
producenta), 
………………………. 
Dołączyć w formie załącznika opis 
techniczny potwierdzający  zgodność 
oferowanego sprzętu z wymogami 
stawianymi w SIWZ 

1 szt.     

6. 

Notebook  zgodny z pkt. F.  
załącznika Nr 1 
(wyszczególnić typ, 
producenta), 
………………………. 
Dołączyć w formie załącznika opis 
techniczny potwierdzający  zgodność 
oferowanego sprzętu z wymogami 
stawianymi w SIWZ 

1 szt.     

7. 

Drukarka laserowa, mono, sieć, 
dupleks  zgodna z pkt. G.  
załącznika Nr 1 
(wyszczególnić typ, 
producenta), 
…………………………………. 
Dołączyć w formie załącznika opis 
techniczny potwierdzający  zgodność 
oferowanego sprzętu z wymogami 
stawianymi w SIWZ 

7 szt.     

8. 

Drukarka do kopert  zgodna z 
pkt. H.  załącznika Nr 1 
(wyszczególnić typ, 
producenta), 
…………………………………. 
moduł druku kopert 
……………………................... 
Dołączyć w formie załącznika opis 
techniczny potwierdzający  zgodność 
oferowanego sprzętu z wymogami 
stawianymi w SIWZ 

1 szt.     

9. 

Drukarka A3, laser, kolor, 
dupleks  zgodna z pkt. I.  
załącznika Nr 1 
(wyszczególnić typ, 
producenta), 
…………………………………. 
Dołączyć w formie załącznika opis 
techniczny potwierdzający  zgodność 
oferowanego sprzętu z wymogami 
stawianymi w SIWZ 

1 szt.     

10. 

Urządzenie wielofunkcyjne 
zgodne z pkt. J. załącznika Nr 1 
(wyszczególnić typ, 
producenta), 
…………………………………. 
Dołączyć w formie załącznika opis 
techniczny potwierdzający  zgodność 
oferowanego sprzętu z wymogami 

stawianymi w SIWZ 

5 szt.     
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11. 

Czytnik linii papilarnych  zgodne 
z pkt. K. załącznika Nr 1 
(wyszczególnić typ, 
producenta), 
…………………………………. 
W przypadku urządzenia równoważnego 
dołączyć w formie załącznika oryginalny 
opis producenta  potwierdzający  zgodność 
oferowanego sprzętu z wymogami 
stawianymi w SIWZ 

2 szt.     

   Razem    

 
 
 
 
 

        ………………………………………… 
                                                                                                                                       Podpis osoby uprawnionej 
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AG.I.272.1.11.2011                                                                                                          Załącznik nr 4 do SIWZ 
  
 
.............................................................. 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy) 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
 

złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
ujednolicony Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników Świętokrzyskiego Urzędu 
 Wojewódzkiego w Kielcach”. 

 
Ja (imię i nazwisko),.............................................................................................. 
 
Zamieszkały (adres)................................................................................................ 
 
reprezentując firmę (nazwa firmy)............................................................................... 
 
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ...................................... 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, 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. 
 
 
 
.................................................... 
  miejscowość, data                                                                                                                                   ………………………………… 

                                                                                                                                                             (imię i nazwisko) 
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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AG.I.272.1.11.2011                                                                                                             Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 
                                                                                                                                      ………………………………. 
                                                                                                                                                                         (miejscowość, data) 
 
.............................................................. 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
 

z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
ujednolicony Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników Świętokrzyskiego Urzędu  
Wojewódzkiego w Kielcach”. 

 
Ja (imię i nazwisko),........................................................................................ 
 
reprezentując firmę (nazwa firmy).................................................................. 
 
adres firmy …………………………………………………………………………. 
 
jako: 
 
- wpisany w rejestrze Ewidencji Działalności Gospodarczej nr ………………….. 
 
z dnia ………………………….. * 
 
- upoważniony na piśmie pełnomocnictwem z dnia …………………………….. * 
 
* - niepotrzebne skreślić 
 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu  
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1. 
 
 
 

..................................................... 
                                                                                                                                                                                        (imię i nazwisko) 

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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  Załącznik nr  6 do SIWZ 

 

UMOWA NR AG.I.272.11.2011  (projekt) 

 

zawarta w dniu .............................. pomiędzy: 

Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc nr 3;         

reprezentowanym przez: 

……..............................................          -   
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
.....................................................................................  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: 

...............................................  – 
 
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach” znak sprawy AG.I.272.1.11.2011, w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)  

 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach” 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został  określony w załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (dalej SIWZ) – opis przedmiotu zamówienia i składa się nań dostawa wraz z oprogramowaniem: 

    -   11 sztuk            zestawów komputerowych,                             
-   10 sztuk            notebooków,  
-   7 sztuk              drukarek laserowych, mono, sieć, dupleks, 
-   1 sztuka            drukarek do kopert, 
-   1 sztuka            drukarek A3, laser, kolor, dupleks, 
-   5 sztuk              urządzeń wielofunkcyjnych, 
-   2 sztuki             czytniki linii papilarnych,    

Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część niniejszej umowy.     
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane instrukcje obsługi, certyfikaty, dokumentacje 

techniczne, licencje, sterowniki. 
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny ze złożoną przez niego ofertą, zostanie wykonany  

z zachowaniem należytej staranności, będzie fabrycznie nowy i kompletny. 
 

§ 2 
 

Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w Kielcach przy Al. IX Wieków 
Kielc w terminie do dnia……2011 r., w dniach pracy urzędu, w godzinach pomiędzy  8.00  a 14.00. 
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§ 3 
 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę: 
– netto ………………………zł (słownie złotych:……………………………………………....) 
- VAT…………………………zł (słownie złotych:………………………………………………) 
- brutto……………………….zł (słownie złotych:……………………………….….…………..) 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,  
  w tym koszty związane z opakowaniem, transportem i rozładunkiem przedmiotu umowy.  

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy  za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowane przez 
Zamawiającego  przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 
VAT, na wskazane w niej konto Wykonawcy. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru przedmiotu 
umowy. 

4. Wykonawca wystawi faktury  z pogrupowaniem sprzętu w zestawy według potrzeb Zamawiającego. 
 

 
§ 4 

1. Odbioru jakościowego dokona Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia dostawy do siedziby 
Zamawiającego. Z czynności odbioru strony sporządzą protokół odbioru.  

2. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie na własny 
koszt do jego wymiany na nowy, wolny od wad, względnie usunięcia wad  w ciągu dwóch dni roboczych, licząc od 
dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Wykonawca udziela gwarancji producenta na dostarczony sprzęt poczynając od daty wystawienia faktury 
zgodnie  
z zasadami określonymi w ofercie tj: 

               na zestawy komputerowe,                                -36 miesięcy,                   
           na notebooki,                                                   -24 miesiące, 
           na drukarki laserowe, mono, sieć, dupleks,        -12 miesięcy, 
           na drukarki do kopert,                                       -12 miesięcy, 
           na drukarki A3, laser, kolor, dupleks,                 -12 miesięcy, 
           na urządzenia wielofunkcyjne,                          -12 miesięcy 

         na czytniki linii papilarnych,                              -36 miesięcy. 
 
Wszelkie naprawy będą dokonywane w miejscu instalacji przez autoryzowany serwis producenta.  
W razie nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych przez przedsiębiorstwo serwisowe, Wykonawca przyjmuje 
wszelkie obowiązki związane z serwisem i gwarancję. 

 
2. Warunki gwarancji są jednolite przez cały okres jej obejmowania. Okres gwarancji biegnie od dnia wystawienia 

faktury przez Wykonawcę. Karty gwarancyjne zostaną złożone Zamawiającemu przy odbiorze przedmiotu 
zamówienia. 

3. Wykonawca nie może odmówić wymiany sprzętu na nowy o nie gorszych parametrach w przypadku braku 
możliwości wykonania naprawy oraz w przypadku ponownego wystąpienia wady sprzętu, po wykonaniu trzech 
napraw dotyczących tego samego elementu w okresie gwarancji. 

4. W okresie gwarancyjnym koszty naprawy i transportu z i do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. 
5. W przypadku konieczności naprawy komputera poza miejscem jego użytkowania dyski twarde pozostają  

u użytkownika. 
6. W okresie gwarancji Wykonawca dokona zamiany uszkodzonego dysku twardego na nowy o nie gorszych 

parametrach, pozostawiając uszkodzony dysk u Zamawiającego. 
7. Dostawca udziela gwarancji na dostarczone tonery do drukarek do czasu wyczerpania się środka drukującego. 
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad tonerów przed wyczerpaniem się środka drukującego, 

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany danego tonera na nowy wolny od wad. Koszty z tym związane pokrywa 
Wykonawca. 
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9. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów naprawy drukarki w przypadku uszkodzenia 
powstałego na skutek dostarczenia wadliwego materiału eksploatacyjnego. 

10. Czas reakcji serwisowej wynosi zgodnie z zasadami określonymi w ofercie tj.:  
dla notebooków                                                             -  1 dzień roboczy; 
dla zestawów komputerowych                                       -   1 dzień roboczy; 
dla czytników linii papilarnych                                        -   1 dzień roboczy; 
dla pozostałych urządzeń                                                    -  1 dzień roboczy; 
 

11. W celu przyjęcia powiadomienia o konieczności realizacji usługi serwisu Wykonawca udostępnia w godzinach 
7:30 – 15:30 w dni robocze łącza: 

- e-mail:           ……….@........... 
- fax:               …………………     
- telefon           …………………. 

12. Wykonawca potwierdzi przyjęcie powiadomienia podając datę i czas zgłoszenia:  faxem na numer ……………. 
lub e-mailem na adres ……………………………..  

13. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia w ciągu 2 godzin od wysłania powiadomienia, Zamawiający dokona 
ponownego powiadomienia. W takim przypadku za chwilę zgłoszenia uznany zostanie czas ponownego wysłania 
powiadomienia zarejestrowany na urządzeniach Zamawiającego 

14. Gdy przewidywany czas usunięcia awarii przekroczy czas reakcji serwisowej, Wykonawca na czas naprawy 
zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach 

 
§ 6 

  
1.Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy będą stanowić kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia 
określonego w § 3 ust. 1. 

b) w przypadku  zwłoki w dostawie towaru w stosunku do terminu określonego w §2 -  w wysokości 1% 
wynagrodzenia brutto wykonawcy o którym mowa w §3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w wymianie sprzętu bądź usunięciu wad o których mowa w §4 ust.2 – 5% ceny brutto sprzętu 
podlegającego wymianie bądź naprawie za każdy dzień zwłoki 

d) za przekroczenie czasu reakcji serwisowej określonego dla danego urządzenia w §5 pkt.10 - 2% ceny brutto 
tego urządzenia za każdy dzień zwłoki 

e)  w przypadku  odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn od niego zależnych w wysokości  10% 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy o którym mowa w §3 ust.1 umowy, 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należytego mu wynagrodzenia. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli opóźnienie z rozpoczęciem realizacji 

przedmiotu zamówienia przekroczy 15 dni kalendarzowych, a nadto w przypadku o którym mowa w art. 635 k.c. 
5.  Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda 

przewyższy wysokość kar umownych. 
 
 

§ 7 
 

1. 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. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu 
wykonania części umowy. 

 
§ 8 

Strony wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 
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§ 9 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku gdyby uległa obniżeniu  

stawka podatku VAT bądź jakakolwiek inna należność publicznoprawna bądź inny prawem określony składnik 
cenotwórczy wpływający na zobowiązanie pieniężne Zamawiającego – w takim przypadku Wykonawca 
zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia za inną, odpowiednio niższą cenę niż  wskazana w jego 
Ofercie. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wycofania z produkcji sprzętu wskazanego w ofercie. 
Wykonawca przedstawi oświadczenie producenta o zaprzestaniu produkcji danego modelu sprzętu i  zastąpienie 
go nowym modelem. Nowy model musi posiadać równoważne lub lepsze parametry od wycofanego z produkcji już 
sprzętu. Cena oferty w przypadku zamiany sprzętu nie ulega zmianie 

 
§ 10 

 
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z realizacji umowy, jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11 
 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z realizacji umowy, jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz ustawy Kodeks cywilny. 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron. 
 

Zamawiający:                                                                                            Wykonawca: 

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


