ZP.271.1.2013

Narol, dnia 17.01.2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 200 tys. euro, na zasadach określonych
w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.) na:
Zakup 89 komputerów stacjonarnych i 51 laptopów, wraz z oprogramowaniem, programu ochrony
rodzicielskiej na 89 komputerów, 10 routerów i 53 aktywnych urządzeń sieciowych oraz 30
drukarek z dodatkowym kompletem tonerów wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem sprzętu
komputerowego w związku z realizacją projektu pn.: „Internet w Naszym Zasięgu –
Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol“ współfinansowanego przez Unię
Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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Stanisław Woś

Narol, dnia 10.01.2013 r.
„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
1 z 64

Spis treści:
Rozdział I

Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II

Określenie przedmiotu zamówienia

Rozdział III

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik
nr 1 - Wykaz wykonanych dostaw
2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

Rozdział IV

Formularz ofertowy wraz z załącznikami

Załącznik nr 1

Propozycja powierzenia części zamówienia podwykonawcom

Załącznik nr 2

Formularz cenowy

Załącznik nr 3

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Rozdział V

Projekt umowy

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2 z 64

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści SIWZ lub Specyfikacją.
Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców
1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol
NIP 793-151-69-04
adres e-mail: urzad@narol.pl
strona internetowa: www.bip.narol.pl
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek

7:30 – 15.30

Postępowanie prowadzi:
inspektor Adolf Adamek
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631 70 86, fax 16 631 71 04
2. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o szacunkowej wartości poniżej 200 tys. euro prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści PZP.
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup 89 komputerów stacjonarnych i 51 laptopów, wraz
z oprogramowaniem, programu ochrony rodzicielskiej na 89 komputerów, 10 routerów
i 53 aktywnych urządzeń sieciowych oraz 30 drukarek z dodatkowym kompletem tonerów
wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem sprzętu komputerowego w związku z realizacją
projektu pn.: „Internet w Naszym Zasięgu – Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu
w Gminie Narol“ współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.
2) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale II niniejszej SIWZ.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia:
30 dni od podpisania umowy
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5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1) Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1
ustawy PZP 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) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia
jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem
(zakończone) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie co najmniej jednej
dostawy odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości
minimum 100 000,00 PLN.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW Z ART. 22 UST.1 USTAWY PZP.
1) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP, złożone na

formularzu zgodnym z treścią wzoru zamieszczonego w Rozdziale III SIWZ (w przypadku
polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów należy dołączyć pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. o świadczenie składa pełnomocnik
w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

2) Wykaz wykonanych dostaw wskazanych w pkt 5 ppkt 2a), złożony na formularzu zgodnym
z załącznikiem nr 1 do Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
zawartego w Rozdziale III SIWZ pkt 1.
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3) Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione przez Wykonawcę w wykazie, zostały
wykonane (zakończone) należycie (m.in. referencje),
I.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia podpisane przez te podmioty.
II.
W przypadku, gdy Wykonawca, oświadczając, że spełnia warunki, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia - Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę
dokumentów wymienionych w pkt. 6a podpisanych przez te podmioty. (Wykonawca nie
podpisuje dokumentów składanych przez te podmioty)
6a. W POSTĘPOWANIU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ WYKONAWCY, KTÓRZY WYKAŻĄ BRAK PODSTAW
DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PZP I NA POTWIERDZENIE TEGO ZŁOŻĄ NIŻEJ
WYMIENIONE DOKUMENTY
1) Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego art. 24 ust. 1 PZP, złożone na formularzu zgodnym z treścią wzoru
zamieszczonego w Rozdziale III SIWZ
2) Aktualny odpis 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 PZP,
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 PZP.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć
oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ka żdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
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W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć
oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć
oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
6b. WYKAZ ZAŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANY SPRZĘT ODPOWIADA WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO:
Dokumenty dotyczące:
– Zaświadczenie uprawnionego podmiotu do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowany
sprzęt posiada Certyfikat CE lub deklarację zgodności z wymaganiami ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. z późn.zm. o systemie oceny zgodności,
– certyfikat Energy Star lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym
katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov - dopuszcza się
wydruk ze strony internetowej
– Dokument potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów
z systemem operacyjnym Windows 7 (wydruk ze strony Microsoft WHCL)
UWAGA! :
1. Wykonawca może zamiast zaświadczeń o których mowa w SIWZ złożyć równoważne
zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Wykonawca może zamiast zaświadczeń o których mowa w SIWZ złożyć inne dokumenty
potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawców równoważnych środków
zapewnienia jakości i stosowania równoważnych środków zarządzania środowiskiem.
3. Dokumenty złożone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
i poświadczone przez wykonawcę.
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6c. WYKONAWCY ZAGRANICZNI
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6a ppkt 2), 3), 4) i 5) SIWZ składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6a ppkt 6) siwz składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) lit a) i c) oraz w ppkt 2, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa
w ppkt 1) lit b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
a). Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1) i 2) zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy ppkt 3) stosuje się odpowiednio.
6d. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych
osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób.
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Wymienione w pkt 6, 6a, 6b, 6c, 6d dokumenty muszą być złożone wraz z ofertą w formie
oryginałów lub kserokopii poświadczonych na każdej stronie dokumentu przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem (czytelny podpis lub podpis opatrzony imienną pieczęcią) z wyjątkiem
sytuacji opisanych w pkt 6 I, II.
UWAGA!!!!!!!
-

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

-

W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN,
do oceny spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te
Wykonawca przeliczy po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji
ogłoszenia.

7. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Wykonawcy występujący wspólnie przedstawiają Zamawiającemu dokument, z którego
wynika pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 2).
4) Wszelkie zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje
się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ppkt 1).
8. PODWYKONAWCY
Wykonawca wskaże w załączniku nr 1 do Formularza ofertowego, część zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, zgodnie z art. 36 ust. 4 PZP.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcy,
informację o tym punkcie należy pominąć lub oznaczyć „nie dotyczy”. Nie dołączenie do
formularza ofertowego ww. załącznika Zamawiający potraktuje jako brak podwykonawców
w przedmiotowym postępowaniu.
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9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
A. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
faksem i żąda ich niezwłocznego dostarczenia w wersji pisemnej. Zawsze obowiązuje pisemna
forma porozumiewania się.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pomocą faksu, każda ze stron może żądać od drugiej niezwłocznego
potwierdza faktu ich otrzymania.
W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo
takiego żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana
do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faksu.
B. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
inspektor Adolf Adamek, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, tel. 16 631 70 86, fax 16 631 71 04,
email: adolf.adamek@narol.pl
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10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1) Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
15 000,00 PLN, (słownie: piętnaście tysięcy zł, 00/100 gr)
2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej
lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto:
Urząd Miasta i Gminy Narol
Nr rachunku: 94 9103 0001 2001 0000 0198 0013
z dopiskiem: „Zakup: 89 komputerów stacjonarnych i 51 laptopów, wraz z
oprogramowaniem, programu ochrony rodzicielskiej na 89 komputerów, 10 routerów
i 53 aktywnych urządzeń sieciowych oraz 30 drukarek z dodatkowym kompletem
tonerów wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem sprzętu komputerowego w
związku z realizacją projektu pn.: „Internet w Naszym Zasięgu – Przeciwdziałanie
Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol“ współfinansowanego przez Unię
Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.”
4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego przy czym musi to nastąpić do terminu składania ofert. Kopię
dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.
5) Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie dokumenty
należy złożyć w kasie Urzędu Miasta i Gminy Narol, a kserokopię dołączyć do oferty.
6) Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za
wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust.
4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7) Dowód wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, należy złożyć wraz
z ofertą.
Uwaga:
Zgodnie z zapisami w ustawie (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), w świetle art. 46
ust. 4a „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z
przyczyn nieleżących po jego stronie”. Ponieważ jest to
okoliczność, skutkująca
zatrzymaniem wadium przez Zamawiającego – gwarant, udzielający wykonawcy gwarancji
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jest zobowiązany taką okoliczność w wystawianym przez siebie dokumencie przewidzieć.
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1) Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
2) 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 PRZYGOTOWANIA OFERT
1) Ofertę stanowi Formularz ofertowy zamieszczony w Rozdziale IV SIWZ wraz
z niżej wymienionym załącznikami:
a) Propozycja zlecenia części robót podwykonawcom – załącznik nr 1 do Rozdziału IV.
b) Formularz cenowy złożony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do
Rozdziału IV,
c) Opis oferowanego przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do Rozdziału IV,
Uwaga:
Nie dołączenie do formularza ofertowego załącznika nr 1 wymienionego w ppkt a).
Zamawiający potraktuje jako brak podwykonawców w przedmiotowym postępowaniu,
natomiast nie dołączenie do formularza ofertowego wypełnionych załączników nr 2 i 3
wymienionych w ppkt b). i c). będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.
1 pkt 2 ustawy PZP jako, że jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
UWAGA !!! UWAGA !!!
1) Celem uznania przez Zamawiającego, że oferta została złożona przez podmiot do tego
uprawniony należy dołączyć do oferty dokument lub dokumenty, z których wynika
uprawnienie do podpisania oferty i dokumentów złożonych wraz z ofertą np.: aktualny
odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, statut spółki itp. (o ile uprawnienie to nie wynika bezpośrednio z dokumentu,
o którym mowa w pkt 6a ppkt 2) SIWZ)
W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów do realizacji zamówienia, które
składają na potwierdzenie warunków wymagane dokumenty (patrz pkt 6 I, II) należy
dołączyć dokumenty jak wyżej, dotyczące tego podmiotu i przez niego podpisane
za zgodność z oryginałem.
W

przypadku,

gdy

Wykonawcę

reprezentuje

pełnomocnik,

Pełnomocnictwo
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do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być również złożone wraz
z ofertą (o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, o których mowa
wyżej) i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii, pełnomocnictwo musi
być poświadczone notarialnie.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty złożone w języku obcym należy
złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3) Oferta winna być napisana czytelnie i trwale np. w postaci wydruku komputerowego. Oferta
wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami powinna być zszyta, zbindowana itp. tak aby
uniemożliwić ewentualną utratę stron oferty i załączonych do niej dokumentów.
4) Oferta – formularz ofertowy oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia złożone wraz z ofertą
należy podpisać przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez
osobę (osoby) podpisującą ofertę oraz zapisaną datę naniesienia zmiany.
6) Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ, a w szczególności „Formularz ofertowy”,
należy wypełnić ściśle wg wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku gdy jakakolwiek
część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”.
7) Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z
formularzami załączonymi do SIWZ.
8) Ofertę wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami należy umieścić w kopercie
zaadresowanej i przesłać lub dostarczyć na adres Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1
37-610 Narol
„OFERTA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAKUP: 89
KOMPUTERÓW STACJONARNYCH I 51 LAPTOPÓW, WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, PROGRAMU
OCHRONY RODZICIELSKIEJ NA 89 KOMPUTERÓW, 10 ROUTERÓW I 53 AKTYWNYCH URZĄDZEŃ
SIECIOWYCH ORAZ 30 DRUKAREK Z DODATKOWYM KOMPLETEM TONERÓW WRAZ Z
INSTALACJĄ, KONFIGURACJĄ I SERWISEM SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ PROJEKTU PN.: „INTERNET W NASZYM ZASIĘGU – PRZECIWDZIAŁANIE
WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE NAROL“ WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ
EUROPEJSKĄ Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA. PROWADZONEGO W
TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO”
1) Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się
z treścią oferty i dokumentów załączonych do oferty.
2) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
3) W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną
zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w ppkt 10), z dodaniem słowa „Zmiana” lub „Wycofanie”.
„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
12 z 64

4) Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po
upływie terminu składania ofert.
5) Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł nie
później niż w terminie składania ofert w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być
one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
6) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa co do
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
7) Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być
umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w ppkt 10), z dodaniem
słów „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1) Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol.
2) Termin składania ofert: do dnia: 25 stycznia 2013 r., do godziny 12:00
3) Termin otwarcia ofert: 25 stycznia 2013 r., godzina 12:30
4) Miejsce otwarcia ofert: Sala Narad Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol.
5) O ofercie złożonej po terminie Wykonawca niezwłocznie zostanie zawiadomiony, a oferta
zostanie zwrócona po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
6) Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
7) O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi natychmiast każdego Wykonawcę, któremu
przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1) Wykonawca poda w formularzu ofertowym cenę w PLN, w cenie należy uwzględnić
należne podatki w tym podatek od towarów i usług z podaniem wysokości w % na
podstawie Formularza cenowego.
2) Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez
Wykonawcę (nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).
3) W cenie oferty Wykonawca ujmie wszystkie koszty związane z wykonaniem całego
przedmiotu zamówienia.
4) Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą prowadzone rozliczenia w
innych walutach niż PLN.
5) Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym nie będą zmieniane
w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
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15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Kryteria cena - waga 60%;
wydajność komputerów stacjonarnych wg testów SYSmark 2012- waga 20%;
wydajność laptopów wg testów Mobilemark 2007 - 20%.
Przyjęto punktowy sposób oceny ofert. W przyjętej skali punktowej 100 oferta może uzyskać
maksymalnie 100 punktów.
Ilość punktów wyliczana wg wzorów:
Dla kryterium cena:
Cn (Cena najniższa)
Ilość punktów = -------------------------- X 60%
Cb (Cena badana)
Dla kryterium wydajności komputerów i laptopów:
Wn (Wydajność najwyższa)
Ilość punktów = ------------------------------------ X 20%
Wb (Wydajność badana)
Suma punktów za trzy kryteria będzie stanowiła ocenę oferty.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi w siedzibie zamawiającego testy
wydajnościowe dla sprzętu komputerowego za pomocą aplikacji testujących SYSmark 2012
i Mobilemark 2007. Wykonawca zapewni aplikację testującą oraz zestawy testowe w terminie nie
dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przed zawarciem umowy nie przewiduje się dopełnienia żadnych formalności.
17. OGÓLNE WARUNKI UMOWY
Zostały określone w projekcie umowy – Rozdział V SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty DOSTAWCY, polegających na:
a) zmianie ceny brutto sprzętu w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,
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b) zmianie osób wymienionych w § 2 ust. 2 i 3 .
18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej w formie:
1. odwołania wnoszonego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – 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 PZP.
a) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
b) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP.
c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
2. skargi – na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby
Odwoławczej do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego w terminie 7
dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

Zasady wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych od art. 179 do art. 198g
Rozdział II. Określenie przedmiotu zamówienia
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup 89 komputerów stacjonarnych i 51 laptopów, wraz z oprogramowaniem, programu
ochrony rodzicielskiej na 89 komputerów, 10 routerów i 53 aktywnych urządzeń sieciowych
oraz 30 drukarek z dodatkowym kompletem tonerów wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem
sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu pn.: „Internet w Naszym Zasięgu –
Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol“ współfinansowanego przez Unię
Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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Oferowany sprzęt musi spełniać wymagania techniczne określone w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia zawartym poniżej.
Podane parametry techniczne są minimalnymi i ich nie spełnienie spowoduje odrzucenie
oferty, jako że jej treść jest niezgodna z treścią SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).
UWAGI DLA WYKONAWCY:
Jeżeli element urządzenia jest opisany jako równoważny oznacza to urządzenie równoważne
wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Wykonawcę. W przypadku użycia
przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia
poprawności przeprowadzenia testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu
oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych
testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiającego.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zakup 89 komputerów stacjonarnych i 51 laptopów, wraz z oprogramowaniem, programu

ochrony rodzicielskiej na 89 komputerów, 10 routerów i 53 aktywnych urządzeń sieciowych
oraz 30 drukarek z dodatkowym kompletem tonerów wraz z instalacją, konfiguracją i
serwisem sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu pn.: „Internet w Naszym
Zasięgu – Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol“ współfinansowanego
przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Komputery stacjonarne 89 szt.
Lp.
1.
2.
3.

Nazwa
komponentu
Typ:
Zastosowanie
Wydajność
obliczeniowa

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
Komputer stacjonarny obsługujący 64 bitowe systemy operacyjne
Aplikacje biurowe, aplikacje edukacyjne i multimedialne
Komputer powinien osiągać w teście wydajności SYSmark 2012 wynik min. 120 pkt.
Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był na komputerze
o konfiguracji oferowanej. Dokumentem potwierdzającym spełnienie ww. wymagań
będzie wydruk ze strony internetowej, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, potwierdzający zamieszczenie na stronie http://www.bapco.com
informacji o spełnieniu ww. wymagań przez oferowany komputer, lub wydruk
z przeprowadzonych testów przez Wykonawcę, potwierdzony za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi w siedzibie zamawiającego
testy wydajnościowe dla sprzętu komputerowego za pomocą aplikacji testującej
SYSmark 2012. Wykonawca zapewni aplikację testującą w terminie nie dłuższym niż
3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Ewentualne
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4.
5.
6.

Pamięć RAM
Dysk twardy
Wydajność grafiki

7.
8.

Karta dźwiękowa
Karta sieciowa

9.

Porty

10.
11.
12.
13.
14.

Klawiatura
Mysz
Napęd optyczny
Wyposażenie
multimedialne
Ergonomia

15.

Obudowa

16.

Zgodność z
systemami
operacyjnymi i
standardami

17.

System operacyjny

przeprowadzenie testów powinno nastąpić przed dostawą sprzętu. Niespełnienie
parametrów wskazanych w specyfikacji dostawy będzie traktowane jako
niespełnienie warunków zamówienia i spowoduje odmowę przyjęcia dostawy przez
Zamawiającego.
Min. 4096 MB 1333 MHz DDRIII z możliwością rozszerzenia do min. 8 GB
Min. 160 GB SATA II 7200 RPM
Komputer powinien osiągać w teście wydajności SYSmark 2012 3D wynik min. 115
pkt. Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był na komputerze
o konfiguracji oferowanej.
Zintegrowana karta dźwiękowa
karty sieciowe min. : WiFi 802.11b/g/n, 10/100/1000 Mbit/s, karty muszą znajdować
się wewnątrz obudowy komputera.
Wbudowane (minimum): 1 x 15-stykowe VGA, 6 x USB 2.0, 1 x RJ 45 (LAN), 1 x
wyjście na słuchawki, 1 x wejście na mikrofon, Wymagana ilość portów nie może być
osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
Klawiatura bezprzewodowa w układzie polski programisty
Mysz bezprzewodowa (dwa przyciski + scroll)
Nagrywarka DVD +/-RW
Głośniki stereo, kamera internetowa z wbudowanym mikrofonem o rozdzielczości
minimalnej co najmniej 640 x 480 pikseli
Zamawiający w przypadku zestawu komputerowego wymaga dołączenia do oferty
oświadczenia producenta potwierdzającego, że głośność zestawu komputerowego
mierzona zgodnie z ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 nie przekracza
23dB.
Obudowa typu Small Form Faktor lub mini tower z zasilaczem 230 V o mocy
zapewniającej stabilną pracę zestawu.
- Windows7 x 64
- Ubuntu 11.04
- Linux
- Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera
w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub
http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
(załączyć do oferty)
- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
64 bitowy system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez
natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet
z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet –
witrynę producenta systemu;
3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet
(niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być
dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony
serwera WWW;
4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania
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ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

6. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych
( drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug & Play, WiFi);

7. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym w polskiej wersji
językowej;

8. Możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz

18.
19.
20.

aktualizowania systemu;
9. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu;
10. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji;
11. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzie zwalczające złośliwe
oprogramowanie;
12. aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych
i licencyjnych;
13. Wbudowany system pomocy w języku polskim;
14. Certyfikat (dokument) producenta oprogramowania potwierdzający
poprawność pracy systemu operacyjnego z dostarczonym sprzętem;
15. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych ( np.
słabo widzących);
16. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji
zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
17. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z
aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia
systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć
komputerową;
18. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną
instalację;
19. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
20. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi
tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe;
21. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup); automatyczne
wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia
wersji wcześniejszej;
22. Dołączony nośnik z oprogramowaniem
23. Licencja powinna obejmować prawo użyczenia – wzór umowy użyczenia w
załączeniu.
Wsparcie techniczne Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
Gwarancja
Pisemna minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta.
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Czas na usunięcie wady (awarii) do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.
Monitor
LCD min 20 cali
Format obrazu 16:9
Nominalna rozdzielczość min. 1920x1080
Matryca: TFT/TN, LED
Kontrast min. : 600:1
Czas reakcji max. 5 ms
Złącza wejściowe min.: 15-stykowe D-Sub
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Laptopy 51 szt.
Nazwa
Lp.
komponentu
1.
2.

Typ:
Zastosowanie

3.

Wydajność
obliczeniowa

4.
5.
6.

Pamięć RAM
Dysk twardy
Wydajność grafiki

7.
8.

Karta dźwiękowa
Karta sieciowa

9.

Porty

10.
11.
12.
13.

Klawiatura
Mysz
Napęd optyczny
Wyposażenie
multimedialne
Zgodność z
systemami
operacyjnymi i
standardami

14.

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
Komputer przenośny obsługujący 64 bitowe systemy operacyjne
Aplikacje biurowe, aplikacje edukacyjne i multimedialne, komputer będzie
wykorzystywany przez nauczycieli do prac dydaktycznych i biurowych
Komputer powinien osiągać w teście wydajności Mobilemark 2007 Performance
Qualification wynik min. 240 pkt. Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik
osiągnięty był na komputerze o konfiguracji oferowanej. Dokumentem
potwierdzającym spełnienie ww. wymagań będzie wydruk ze strony internetowej,
potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, potwierdzający
zamieszczenie na stronie http://www.bapco.com informacji o spełnieniu ww.
wymagań przez oferowany komputer, lub wydruk z przeprowadzonych testów przez
Wykonawcę, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi w siedzibie zamawiającego
testy wydajnościowe dla sprzętu komputerowego za pomocą aplikacji testującej
SYSmark 2012. Wykonawca zapewni aplikację testującą w terminie nie dłuższym niż 3
dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Ewentualne przeprowadzenie
testów powinno nastąpić przed dostawą sprzętu. Niespełnienie parametrów
wskazanych w specyfikacji dostawy będzie traktowane jako niespełnienie warunków
zamówienia i spowoduje odmowę przyjęcia dostawy przez Zamawiającego.
Min. 4096 MB 1333 MHz DDRIII z możliwością rozszerzenia do min. 8 GB
Min. 160 GB SATA II 7200 RPM
Komputer powinien osiągać w teście wydajności MobileMark 2012 3D wynik min.
115 pkt. Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był na komputerze o
konfiguracji oferowanej.
Zintegrowana karta dźwiękowa
karty sieciowe min. : WiFi 802.11b/g/n,
10/100/1000 Mbit/s
Wbudowane (minimum): 1 x 15-stykowe VGA, 1 x HDMI, 4 x USB 2.0, 1 x RJ 45 (LAN),
1 x wyjście na słuchawki, 1 x wejście na mikrofon, Wymagana ilość portów nie może
być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie notebooka wyposażonego w Display Port, pod
warunkiem dostarczenia przejściówek DisplayPort - HDMI.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie notebooka wyposażonego w port audio
COMBO pod warunkiem dostarczenia słuchawek z mikrofonem obsługujących w/w
port.
Klawiatura w układzie polski programisty z wydzieloną klawiaturą numeryczną
Mysz bezprzewodowa (dwa przyciski + scroll)
Nagrywarka DVD +/-RW
Głośniki stereo, kamera internetowa z wbudowanym mikrofonem o rozdzielczości
min. 640 x 480 pikseli
- Windows7 64bit
- Linux 64 bit
- Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w
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15.

System operacyjny

internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub
http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
(załączyć do oferty)
- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
64 bitowy system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez
natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z
możliwością wyboru instalowanych poprawek;
2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet –
witrynę producenta systemu;
3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet
(niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być
dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony
serwera WWW;
4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
6. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych
( drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug & Play, WiFi);
7. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym w polskiej wersji
językowej;
8. Możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu;
9. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu;
10. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji;
11. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzie zwalczające złośliwe
oprogramowanie;
12. aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych
i licencyjnych;
13. Wbudowany system pomocy w języku polskim;
14. Certyfikat (dokument) producenta oprogramowania potwierdzający
poprawność pracy systemu operacyjnego z dostarczonym sprzętem;
15. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych ( np.
słabo widzących);
16. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji
zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
17. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z
aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia
systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć
komputerową;
18. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną
instalację;
19. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
20. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj.
drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe;
21. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup); automatyczne
wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia
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wersji wcześniejszej;

22. Dołączony nośnik z oprogramowaniem
23. Licencja powinna obejmować prawo użyczenia – wzór umowy użyczenia
16.
17.

18.
19.

w złączeniu
Dostęp
do
najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu
Wsparcie techniczne
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
Gwarancja
Pisemna minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta
(dołączyć do oferty).
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Czas na usunięcie wady (awarii) do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.
Monitor
LCD min 15,1 cali
Nominalna rozdzielczość min. 1600x900
Bateria/Zasilacz
Bateria umożliwiająca pracę zaoferowanego notebooka przez minimum 3 h
Zasilacz zewnętrzny 230V, dostosowany do zaoferowanego notebooka z polską
wtyczką

Drukarka laserowa 30 szt.
Lp.
Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne drukarki

1.

Typ drukarki

Laserowa mono

2.

Szybkość druku

Minimum 18 str./min.

3.

Rozdzielczość [DPI]

4.

Normatywne obciążenie miesięczne

Co najmniej 1000 stron

5.

Bufor [MB]

Co najmniej 2 MB

6.

Sposób podawania papieru

Co najmniej 1 podajnik na minimum 100 arkuszy.

7.

Połączenie z komputerem

Co najmniej USB 2.0 High Speed (480 Mbit/s)

8.

Nośnik ze sterownikami

obsługujący zainstalowany system operacyjny podłączonego
komputera stacjonarnego, przenośnego

9.

Okablowanie

Komplet okablowania zasilającego i transmisyjnego

10.

Gwarancja

11.

Pozostałe wymagania

Pisemna minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona na
miejscu u klienta (dołączyć do oferty).
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego lub
równoważną pisemną gwarancję niezależnego serwisu,
dystrybutora lub wykonawcy
Dodatkowy toner o wydajności co najmniej 1500 stron A4 przy 5%
pokryciu

Minimum 600x600
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ZAKUP PAKIETÓW BIUROWYCH DLA 89 KOMPUTERÓW STACJONARNYCH I 51 LAPTOPÓW
Pakiety biurowe dla komputerów – 140 szt.
Pakiet biurowy składający się minimum z:
- arkusza kalkulacyjnego obsługującego formaty: (txt, csv, ods, ots, xls, html),
- programu do tworzenia prezentacji obsługujący formaty: odp, otp, ppt, pps,
- edytor tekstu obsługujący formaty: (txt, rtf, odt, ott, doc, dot, html),
Musi posiadać możliwość dokonywania bezpłatnej aktualizacji i poprawek przez Internet.
Interfejs programu, pomoc w programie, dokumentacja dostępne w języku polskim.

ZAKUP OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO DLA 89 KOMPUTERÓW STACJONARNYCH
i 51 LAPTOPÓW
Oprogramowanie antywirusowe dla 140 komputerów stacjonarnych i prznośnych
Wymagane minimalne parametry
Interfejs programu, pomoc w programie, dokumentacja dostępne w języku polskim.
Skuteczność programu potwierdzona przez minimum jedną niezależną organizację.
Ochrona przez wirusami, trojanami, robakami, wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware,
spyware, dialer, phishing, narzędzi hackerskich, backdoor itp., wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami.
Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.
Skanowanie całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu,
skanowanie na żądanie dostępne z poziomu skrótu w menu kontekstowym.
Automatyczne skanowanie podłączanych dysków sieciowych i dysków przenośnych.
Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.
Definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń.
Umieszczenie na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych
rozszerzeniach.
Przeniesienie zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w
celu dalszej kontroli. Pliki poddane kwarantannie muszą być zaszyfrowane.
Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej.
Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji.
Definiowanie różnych portów dla POP3, na których ma odbywać się skanowanie.
Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany i
wyświetlane jest stosowne powiadomienie.
Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.
Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne i drugi
wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz metody sztucznej inteligencji.
Aktualizacje modułów analizy heurystycznej.
Zabezpieczenie konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie
dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła.
Zabezpieczenie programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet gdy posiada ona prawa lokalnego
administratora, przy próbie deinstalacji program powinien pytać o wcześniej zdefiniowane hasło.
Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń możliwa przez Internet, z lokalnego
zasobu sieciowego, nośnika CD/DVD lub napędu USB.
Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez
producenta programu.
Program musi umożliwiać współpracę z centralną konsolą zdalnej administracji.
Licencja musi być udzielona na okres przynajmniej 3 lat i obejmować instalację na 140 stacjach roboczych.
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ZAKUP PROGRAMU OCHRONY RODZICIELSKIEJ
Wymagania minimalne
Program ochrony rodzicielskiej (dla jedn. podległych)
• monitorowanie i blokowanie korzystania z Internetu, śledzenie odwiedzanych witryn internetowych
• blokowanie witryn internetowych należący do określonej kategorii
• blokowanie określonych adresów i domen.
• ograniczanie użytkowania komputera do określonych godzin lub dni tygodnia.
• monitorowanie wyszukiwania - śledzenie wyszukiwanych w Internecie słów, haseł i wyrażeń
• powiadomienia przez e-mail w przypadku zaistnienia określonych operacji internetowych,
• raportowanie okresowe obejmujące listy odwiedzonych witryn, zablokowanych witryn, listy wyszukiwanych
słów, naruszenia zasad.
• licencja musi być udzielona na okres przynajmniej 3 laty i obejmować instalację na 89 stacjach roboczych.

ZAKUP ROUTERÓW 10 SZT.
Lp.

Nazwa

Wymagane minimalne parametry techniczne

1.

Interfejsy

WAN1: ADSL 2/2+
WAN2: Gigabit Ethernet
Interfejs LAN wbudowany 4-portowy Gigabitowy switch z funkcją VLAN
tagging / IEEE 802.1Q,

2.

Funkcje ochrony
danych

Dynamiczne filtrowanie pakietów (SPI),filtr połączeń, filtr danych, ochrona
przed atakami DoS/DDoS, filtr IM/P2P, filtr zawartości URL, filtr treści Web,
Reguły czasowe, które uaktywniają mechanizmy o wybranej porze dnia.
Filtr danych - blokowanie lub przepuszczanie ruchu w/g założonych
kryteriów.
Kontrola Aplikacji - blokowanie ruchu P2P (np. eMule, Donkey, BitTorrent
itp.), aplikacji IM (np. MSN, Skype, Gadu-Gadu itp.), protokołów (np. ftp,
http) oraz oprogramowania odpowiedzialnego za tunelowanie,
strumieniowanie i zdalną kontrolę.
Filtr zawartości URL - blokowanie lub przepuszczanie na podstawie fraz
adresów URL. Możliwość stworzenia profili dla grup użytkowników.
Filtr treści Web - blokowanie lub przepuszczanie stron internetowych w/g
kategorii (np. sex, czat, haking), biała/czarna lista. Możliwość stworzenia
profili dla grup użytkowników

3.

Zarządzanie pasmem Limitowanie pasma pozwalające definiować maksymalny upload i
(Bandwidth
maksymalny download.
Management )
Limit Sesion - limitowania sesji NAT pozwalające definiować maksymalną
liczbę nawiązanych sesji.

4.

VPN

Serwer/klient VPN dla połączeń typu LAN-LAN (łączenie zdalnych sieci LAN)
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oraz serwer VPN dla połączeń typu Host-LAN (zdalny dostęp pojedynczych
stacji).
Implementacja VPN z wykorzystaniem protokołów:
IPSec - zabezpieczenia AH lub ESP (szyfrowanie DES, 3DES, AES) z funkcjami
haszującymi MD5 lub SHA1.
PPTP - szyfrowanie MPPE 40/128 bitów oraz uwierzytelnianie PAP, CHAP,
MS-CHAPv1/2.
L2TP - uwierzytelnianie PAP, CHAP, MS-CHAPv1/2.
L2TP over IPSec - tunel L2TP zabezpieczony IPSec.
5.

Sieci bezprzewodowe IEEE 802.11n z prędkością do 300 Mbps, IEEE 802.11 b/g.
Możliwość pracy w paśmie 2.4GHz lub 5GHz (802.11a + 11n).
Możliwość utworzenia min. 2 niezależnych podsieci bezprzewodowych z
możliwością sterowania przepływem ruchu (upload, download) dla każdego
SSID.
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej: WEP/WPA/WPA2 z użyciem klucza
PSK lub serwera RADIUS i VPN over WLAN, kontrola MAC-adresów stacji,
które mają mieć dostęp do sieci.
Paraca w trybach: acces point, bridge lub repeater.
Złącza anten zewnętrznych: RP-SMA.

6.

Obsługiwane
protokoły

NAT, Multi-NAT hosty DMZ, przekierowania portów, otwarte porty dla
podsieci na cele NAT dla ruchu przychodzącego, dokonywane niezależnie dla
różnych adresów publicznych
Protokoły routingu: trasy statyczne, RIPv2
Obsługa dynamicznego DNS
Serwer DHCP i DNS Proxy
Synchronizacja czasu przez Internet (klient NTP)
Standard UPnP (kontrola stanu połączenia WAN, automatyczne otwieranie
portów na żądanie aplikacji)

7.

Pozostałe funkcje

Reguły czasowe dla wybranych funkcji (dostęp do Internetu, mechanizmy
firewall, itd.)
Interfejs: konfigurator WWW
Bezpieczna zdalna konfiguracja i aktualizacja oprogramowania (obsługa SSL,
lista dostępu wg IP, możliwość administrowania przez VPN)
Funkcje diagnostyczne (log/alarm mailowy, tablica routingu, tablica ARP,
tablica DHCP, tablica sesji NAT, kontrola połączeń VPN, Ping, monitor
przepływu danych, wykres obciążenia WAN)

8.

Gwarancja

Pisemna minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u
klienta (dołączyć do oferty).
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
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ZAKUP AKTYWNYCH URZĄDZEŃ SIECIOWYCH 53 SZT.
1. Acces Point – 35 szt.

Lp.

Nazwa

Wymagane minimalne parametry techniczne

1.

Standardy

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE
802.11b

2.

Prędkość transmisji
bezprzewodowej

11n: do 300Mb/s (dynamicznie)
11g: do 54Mb/s (dynamicznie)
11b: do 11Mb/s (dynamicznie)

3.

Zakres
częstotliwości

2,4-2,4835GHz

4.

Tryby pracy
bezprzewodowej

Punkt dostępowy
Multi-SSID
Klient AP
Wzmacniacz (WDS / uniwersalny)
Punkt dostępowy + most (punkt do punkt / punkt do wielopunkt)

5.

Porty LAN

1 x 10/100BASE-T Ethernet IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)

6.

Antena

3 dołączane anteny dookólne o zysku co najmniej 4 dBi

7.

Zarządzanie

Zdalne zarządzanie przy użyciu interfejsu internetowego;

8.

Gwarancja

Pisemna minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona na
miejscu u klienta (dołączyć do oferty).
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego lub
równoważną pisemną gwarancję niezależnego serwisu, dystrybutora
lub wykonawcy

2. Switch (24 portowy) 3 szt.
Lp.
Nazwa

Wymagane minimalne parametry techniczne

1.

Obudowa

RACK 19" 1U

2.

Porty

24 przełączane porty Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASETX/1000BASE-T z automatycznym wykrywaniem prędkości; 2
wielofunkcyjne porty światłowodowe SFP zapewniają obsługę
modułów nadawczoodbiorczych 1000BASE-SX i 1000BASE-LX

3.

Wydajność

Szybkość przełączania min. 48 Gb/s
Szybkość przekazywania: min. 35,6 Mb/s
Obsługa min. 8000 adresów MAC
min. 768 Kb pamięci buforu pakietów

4.

VLAN

Obsługa sieci VLAN – standardy 802.1Q VLAN i port-based VLAN;

5.

Zarządzanie

Zdalne zarządzanie przy użyciu interfejsu
internetowego;
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6.

Gwarancja

Pisemna minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona na
miejscu u klienta (dołączyć do oferty).
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego lub
równoważną pisemną gwarancję niezależnego serwisu, dystrybutora
lub wykonawcy

3. Switch (16 portowy) 4 szt.
Lp.
Nazwa

Wymagane minimalne parametry techniczne

1.

Obudowa

RACK 19" 1U

2.

Porty

16 przełączanych portów Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASETX/1000BASE-T z automatycznym wykrywaniem prędkości; 2
wielofunkcyjne porty światłowodowe SFP zapewniają obsługę
modułów nadawczoodbiorczych 1000BASE-SX i 1000BASE-LX

3.

Wydajność

Szybkość przełączania min. 40 Gb/s
Szybkość przekazywania: min. 29 Mb/s
Obsługa min. 8000 adresów MAC
min. 768 Kb pamięci buforu pakietów

4.

VLAN

Obsługa sieci VLAN – standard 802.1Q VLAN i port-based VLAN;

5.

Zarządzanie

Zdalne zarządzanie przy użyciu interfejsu internetowego;

6.

Gwarancja

Pisemna minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona na
miejscu u klienta (dołączyć do oferty).
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego lub
równoważną pisemną gwarancję niezależnego serwisu, dystrybutora
lub wykonawcy

4. Switch (8 portowy) 4 szt.
Lp.
Nazwa

Wymagane minimalne parametry techniczne

1.

Obudowa

RACK 10" 1U z zestawem do montażu w szafie RACK 19"

2.

Porty

8 przełączanych portów Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASETX/1000BASE-T z automatycznym wykrywaniem prędkości; 2
wielofunkcyjne porty światłowodowe SFP zapewniają obsługę
modułów nadawczoodbiorczych 1000BASE-SX i 1000BASE-LX

3.

Wydajność

Szybkość przełączania min. 20 Gb/s
Szybkość przekazywania: min. 14 Mb/s
Obsługa min. 8000 adresów MAC
min. 128 Kb pamięci buforu pakietów

4.

VLAN

Obsługa sieci VLAN – standard 802.1Q VLAN;

5.

Zarządzanie

Zdalne zarządzanie przy użyciu interfejsu internetowego;
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6.

Gwarancja

5. Dyski sieciowe NAS 7 szt.
Lp.
Nazwa

Pisemna minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona na
miejscu u klienta (dołączyć do oferty).
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

Wymagane minimalne parametry techniczne

1.

Dyski twarde

Co najmniej 1 x 3.5" lub 2.5” SATA II o pojemności 1 TB
Możliwość instalacji 2 dysków o maksymalnej pojemności co najmniej
4 TB

2.

Porty USB

Co najmniej 2 w tym co najmniej jeden USB 3.0

3.

Pamięć RAM

Co najmniej 512MB DDRIII

4.

Tryby RAID

RAID 1, RAID 0, JBOD, Single Disk

5.

Porty LAN

1 port 10/100/1000BASE-T Ethernet, RJ45

6.

Wbudowane serwery

FTP, www, Syslog i RADIUS

7.

Zarządzanie

Zdalne zarządzanie przy
wykorzystaniem HTTPS;

8.

Pozostałe

Obsługa protokołów CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, FTP, HTTPS, NTP,
SNMP, Telnet, SSH, iSCSI,
Język interfejsu - polski

9.

Gwarancja

Pisemna minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona na
miejscu u klienta (dołączyć do oferty).
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego lub
równoważną pisemną gwarancję niezależnego serwisu, dystrybutora
lub wykonawcy.

użyciu

interfejsu

internetowego

z

Instalacja i konfiguracja sprzętu
Instalacja i konfiguracja sprzętu obejmuje:
– dostawę i podłączenie zestawów komputerowych, notebooków w 10 jednostkach
podległych objętych projektem wg wykazu z pkt. 3,
– instalację i konfigurację dostarczonego oprogramowania systemowego, biurowego,
antywirusowego i ochrony rodzicielskiej,
– dostawę i podłączenie routerów i urządzeń sieciowych w 10 jednostkach podległych
objętych projektem wg wykazu z pkt. 3, we wskazanych przez kierowników i dyrektorów
w/w jednostek lokalizacjach,
– konfigurację sieci bezprzewodowej w 10 jednostkach podległych objętych projektem wg
wykazu z pkt. 3 w oparciu o dostarczone urządzenia sieciowe,
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– dostawę i podłączenie zestawów komputerowych u 30-tu beneficjentów ostatecznych,
– instalację i konfigurację oprogramowania systemowego, biurowego, antywirusowego
i ochrony rodzicielskiej, oraz instalację i konfigurację dostarczonych drukarek u 30-tu
beneficjentów ostatecznych.
Serwisowanie sprzętu u BO (1 przegląd)
Przegląd będzie obejmował 89 komputerów stacjonarnych, 51 notebooków oraz 30 drukarek w 10
jednostkach podległych oraz u 30 beneficjentów ostatecznych wg wykazu z pkt. 3. Termin
wykonania przeglądu Zamawiający ustalił na IV kwartał 2013 r.
W zakresie przeglądu Wykonawca wykona:
– odkurzenie i czyszczenie zestawów komputerowych, komputerów przenośnych oraz
drukarek,
– sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów zestawów komputerowych,
komputerów przenośnych i drukarek
– reinstalację oprogramowania, jeżeli zajdzie taka konieczność.
2. DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1). Do obowiązków Wykonawcy należy dostawa przedmiotu zamówienia:
a) objętego zakresem – do 10 jednostek oraz 30 gospodarstw domowych wskazanych przez
Zamawiającego po podpisaniu umowy.
3. WYKAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

Wykaz jednostek, dla których w ramach projektu „Zakup 89 komputerów stacjonarnych i 51
laptopów, wraz z oprogramowaniem, programu ochrony rodzicielskiej na 89 komputerów, 10
routerów i 53 aktywnych urządzeń sieciowych oraz 30 drukarek z dodatkowym kompletem
tonerów wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem sprzętu komputerowego w związku
z realizacją projektu pn.: „Internet w Naszym Zasięgu – Przeciwdziałanie Wykluczeniu
Cyfrowemu w Gminie Narol“ współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.”
Organem prowadzącym dla wymienionych poniżej jednostek jest Gmina Narol.
Lp.

Nazwa Jednoski

Miejsce lokalizacji - ulica

1.

Szkoła Podstawowa w Narolu

ul. Graniczna 11, 37-610 Narol

2.

Szkoła Podstawowa Łukawicy

Łukawica, 37-610 Narol
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3.

Szkoła Podstawowa w Łówczy

Łówcza 46, 37 - 614 Płazów

4.

Szkoła Podstawowa w Rudzie
Różanieckiej

Ruda Różaniecka, 37-613 Ruda
Różaniecka

5.

Gimnazjum w Narolu

ul. Graniczna 11, 37-610 Narol

6.

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Lipsku

Lipsko, ul. Lwowska 34, 37-610
Narol

7.

Biblioteka Publiczna w Narolu

ul. Warszawska 27, 37-610 Narol

8.

Filia biblioteki w Łukawicy

Łukawica, 37-610 Narol

9.

Filia biblioteki w Płazowie

ul. Sikorskiego 3 ,37-614 Płazów

10.

Filia biblioteki w Rudzie
Różanieckiej

Ruda Różaniecka

4. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
6. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w
SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).
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Rozdział III
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 1 - Wykaz wykonanych dostaw
2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
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..................................
(Miejscowość i data)
..............................................
(Nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązki ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

______________________
podpis upoważnionego
przedstawiciela
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Załącznik nr 1 do oświadczenia
o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu

..............................................
(Nazwa i adres wykonawcy)
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
Uwaga!
Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego ostateczny odbiór.
Rodzaj dostawy i zakres rzeczowy wykazany w tabeli powinien być opisany precyzyjnie i jednoznacznie
odpowiadać warunkowi postawionemu przez Zamawiającego w pkt 5 ppkt 2 lit. a)

„Zakup: 89 komputerów stacjonarnych i 51 laptopów, wraz z oprogramowaniem, programu
ochrony rodzicielskiej na 89 komputerów, 10 routerów i 53 aktywnych urządzeń sieciowych oraz
30 drukarek z dodatkowym kompletem tonerów wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem
sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu pn.: „Internet w Naszym Zasięgu –
Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol“ współfinansowanego przez Unię
Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.”
Rodzaj i zakres
rzeczowy dostaw

Wartość
zamówienia

Data wykonania
Początek

Koniec

Odbiorca dostawy

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

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

miejscowość i data

podpis upoważnionego
przedstawiciela
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..................................
(Miejscowość i data)
..............................................
(Nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

______________________
podpis upoważnionego
przedstawiciela
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Rozdział IV. Formularz ofertowy

L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów),
nr telefonu i faxu
(w przypadku braku faxu - adres e-mail)

Formularz ofertowy
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
„Zakup: 89 komputerów stacjonarnych i 51 laptopów, wraz z oprogramowaniem, programu
ochrony rodzicielskiej na 89 komputerów, 10 routerów i 53 aktywnych urządzeń sieciowych oraz
30 drukarek z dodatkowym kompletem tonerów wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem
sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu pn.: „Internet w Naszym Zasięgu –
Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol“ współfinansowanego przez Unię
Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.”
1. Składamy niniejszą ofertę i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

cena................................zł (słownie złotych..........................................................................)
w tym podatek VAT w wysokości .......% o wartości ......................... zł
(słownie złotych ........................………...............................................)
2. Deklarujemy wykonywanie zamówienia w terminie:

30 dni od dnia podpisania umowy

3. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia
- na okres 3 lat, licząc od daty protokolarnego odbioru
4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
6. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty wyznaczonego
terminu składania ofert.
8. Oświadczamy, że zawarty w warunkach zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych
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warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następującą część zamówienia: załącznik nr 1 do Formularza
ofertowego.
10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.233 k.k.)
11. Oferta zawiera ............... ponumerowanych stron.
12. Załącznikami do formularza ofertowego są:*
zał.1 ........
zał.2 ........
itd.

miejscowość___________

……………………………..................…….
data i podpis upoważnionego
przedstawiciela
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Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

....................................................
(Nazwa i adres wykonawcy)

.................................................
(Miejscowość i data)

PROPOZYCJA POWIERZENIA
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom

.................................................
podpis upoważnionego
przedstawiciela
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Załącznik nr 2 do formularza ofertowego
FORMULARZ CENOWY
Zakup 89 komputerów stacjonarnych i 51 laptopów, wraz z oprogramowaniem oraz 10 routerów
i 53 aktywnych urządzeń sieciowych
Lp.

Nazwa towaru

jm

Cena
jednostkowa
brutto

Ilość

WARTOŚĆ
BRUTTO
(kol.4 x kol.5)

1

2

3

4

5

6

1.

Komputer stacjonarny

szt.

89

2.
3.

Laptopów (dla jedn. podl)
Dostawa drukarek wraz z dodatkowym tonerem
Oprogramowanie komputerów (pakiet biurowy i
antywirusowy)
Program ochrony rodzicielskiej
Router

szt.
szt.

51
30

szt.

140

szt.
szt.

89
10

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

35
3
4
4
7
140
170

4.
5.
6.

7.

Aktywne urządzenia sieciowe
Access Point
Switch 24-portowy
Switch 16-portowy
Switch 8-portowy
NAS

8.
9.

Instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego
Serwisowanie sprzętu u BO (1 przegląd)

RAZEM

słownie wartość brutto:
..................................................................................................................................................zł

........................................
miejscowość
data

.................................................
podpis upoważnionego
przedstawiciela
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Załącznik nr 3 do formularza ofertowego

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup 89 komputerów stacjonarnych i 51 laptopów, wraz z oprogramowaniem, programu
ochrony rodzicielskiej na 89 komputerów, 10 routerów i 53 aktywnych urządzeń sieciowych oraz
30 drukarek z dodatkowym kompletem tonerów wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem
sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu pn.: „Internet w Naszym Zasięgu –
Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol“ współfinansowanego przez Unię
Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Zakup komputerów stacjonarnych 89 szt. (30 szt. dla gosp. dom., 59 dla jednostek podległych)

Lp.

Nazwa
komponentu

Wymagane
minimalne
techniczne komputerów

parametry

Oferowany parametr

PRODUCENT:
IDENTYFIKATOR PRODUKTU:
1.

Typ:

2.

Zastosowanie

3.

Wydajność
obliczeniowa

Komputer stacjonarny obsługujący 64 bitowe
systemy operacyjne
Aplikacje biurowe, aplikacje edukacyjne i
multimedialne
Komputer powinien osiągać w teście wydajności
SYSmark 2012 wynik min. 120 pkt. Zamawiający
wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był na
komputerze
o
konfiguracji
oferowanej.
Dokumentem potwierdzającym spełnienie ww.
wymagań będzie wydruk ze strony internetowej,
potwierdzony za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, potwierdzający zamieszczenie na
stronie http://www.bapco.com informacji o
spełnieniu ww. wymagań przez oferowany
komputer, lub wydruk z przeprowadzonych testów
przez Wykonawcę, potwierdzony za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
Na
żądanie
Zamawiającego
Wykonawca
przeprowadzi w siedzibie zamawiającego testy
wydajnościowe dla sprzętu komputerowego za
pomocą aplikacji testującej SYSmark 2012.
Wykonawca zapewni aplikację testującą w terminie
nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia
od Zamawiającego. Ewentualne przeprowadzenie
testów powinno nastąpić przed dostawą sprzętu.
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4.

Pamięć RAM

5.
6.

Dysk twardy
Wydajność grafiki

7.
8.

Karta dźwiękowa
Karta sieciowa

9.

Porty

10.

Klawiatura

11.
12.
13.

Mysz
Napęd optyczny
Wyposażenie
multimedialne

14.

Ergonomia

15.

Obudowa

16.

Zgodność z
systemami
operacyjnymi i
standardami

17.

System operacyjny

Niespełnienie
parametrów
wskazanych
w
specyfikacji dostawy będzie traktowane jako
niespełnienie warunków zamówienia i spowoduje
odmowę przyjęcia dostawy przez Zamawiającego.
Min. 4096 MB 1333 MHz DDRIII z możliwością
rozszerzenia do min. 8 GB
Min. 160 GB SATA II 7200 RPM
Komputer powinien osiągać w teście wydajności
SYSmark 2012 3D wynik min. 115 pkt. Zamawiający
wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był na
komputerze o konfiguracji oferowanej.
Zintegrowana karta dźwiękowa
karty sieciowe min. : WiFi 802.11b/g/n,10/100/1000
Mbit/s, karty muszą znajdować się wewnątrz
obudowy komputera.
Wbudowane (minimum): 1 x 15-stykowe VGA, 6 x
USB 2.0, 1 x RJ 45 (LAN), 1 x wyjście na słuchawki, 1
x wejście na mikrofon, Wymagana ilość portów nie
może być osiągnięta w wyniku stosowania
konwerterów, przejściówek itp.
Klawiatura bezprzewodowa w układzie polski
programisty
Mysz bezprzewodowa (dwa przyciski + scroll)
Nagrywarka DVD +/-RW
Głośniki
stereo,
kamera
internetowa
z
wbudowanym
mikrofonem
o
rozdzielczości
minimalnej co najmniej 640 x 480 pikseli
Zamawiający w przypadku zestawu komputerowego
wymaga dołączenia do oferty oświadczenia
producenta potwierdzającego, że głośność zestawu
komputerowego mierzona zgodnie z ISO 7779 oraz
wykazana zgodnie z normą ISO 9296 nie przekracza
23dB.
Obudowa typu Small Form Faktor lub mini tower
z zasilaczem 230 V o mocy zapewniającej stabilną
pracę zestawu.
- Windows7 x 64
- Ubuntu 11.04
- Linux
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy
Star 5.0
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący
oferowanego modelu komputera w
internetowym katalogu http://www.euenergystar.org lub http://www.energystar.gov
– dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
(załączyć do oferty)
- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
64 bitowy system operacyjny klasy PC musi spełniać
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następujące wymagania poprzez natywne dla niego
mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Możliwość dokonywania aktualizacji i
poprawek systemu przez Internet z
możliwością wyboru instalowanych
poprawek;
2. Możliwość dokonywania uaktualnień
sterowników urządzeń przez Internet –
witrynę producenta systemu;
3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji
systemu operacyjnego przez Internet
(niezbędne aktualizacje, poprawki,
biuletyny bezpieczeństwa muszą być
dostarczane bez dodatkowych opłat) –
wymagane podanie nazwy strony serwera
WWW;
4. Internetowa aktualizacja zapewniona w
języku polskim;
5. Wbudowana zapora internetowa (firewall)
dla ochrony połączeń internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do
zarządzania ustawieniami zapory i regułami
IP v4 i v6;
6. Wsparcie dla większości powszechnie
używanych urządzeń peryferyjnych
( drukarek, urządzeń sieciowych,
standardów USB, Plug & Play, WiFi);
7. Interfejs użytkownika działający w trybie
graficznym w polskiej wersji językowej;
8. Możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania
systemu;
9. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp
do systemu;
10. Zintegrowany z systemem moduł
wyszukiwania informacji;
11. Zintegrowane z systemem operacyjnym
narzędzie zwalczające złośliwe
oprogramowanie;
12. aktualizacje dostępne u producenta
nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych i
licencyjnych;
13. Wbudowany system pomocy w języku
polskim;
14. Certyfikat (dokument) producenta
oprogramowania potwierdzający
poprawność pracy systemu operacyjnego z
dostarczonym sprzętem;
15. Możliwość przystosowania stanowiska dla
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18.

Wsparcie
techniczne
producenta

19.

Gwarancja

20.

Monitor

osób niepełnosprawnych ( np. słabo
widzących);
16. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji –
możliwość zdalnego przejęcia sesji
zalogowanego użytkownika celem
rozwiązania problemu z komputerem;
17. Rozwiązanie służące do automatycznego
zbudowania obrazu systemu wraz z
aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do
automatycznego upowszechnienia systemu
operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w całości poprzez sieć
komputerową;
18. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie
nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
19. Graficzne środowisko instalacji i
konfiguracji;
20. Zarządzanie kontami użytkowników sieci
oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki,
modemy, woluminy dyskowe, usługi
katalogowe;
21. Oprogramowanie dla tworzenia kopii
zapasowych (backup); automatyczne
wykonywanie kopii plików z możliwością
automatycznego przywrócenia wersji
wcześniejszej;
22. Dołączony nośnik z oprogramowaniem
23. Licencja powinna obejmować prawo
użyczenia – wzór umowy użyczenia w
złączeniu
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień
na stronie producenta zestawu realizowany poprzez
podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu
komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
Pisemna minimum 3-letnia gwarancja producenta
świadczona na miejscu u klienta.
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia
roboczego.
Czas na usunięcie wady (awarii) do 2 dni roboczych
od chwili zgłoszenia.`
LCD min 20 cali
Format obrazu 16:9
Nominalna rozdzielczość min. 1920x1080
Matryca: TFT/TN, LED
Kontrast min. : 600:1
Czas reakcji max. 5 ms
Złącza wejściowe min.: 15-stykowe D-Sub
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Zakup laptopów 51 szt. (dla jedn. podległych)
Lp.

Nazwa
komponentu

Wymagane
minimalne
techniczne komputerów

parametry

Oferowany parametr

PRODUCENT:
IDENTYFIKATOR PRODUKTU:
1.

Typ:

2.

Zastosowanie

3.

Wydajność
obliczeniowa

4.

Pamięć RAM

5.
6.

Dysk twardy
Wydajność grafiki

7.
8.

Karta dźwiękowa
Karta sieciowa

Komputer przenośny obsługujący 64 bitowe systemy
operacyjne
Aplikacje biurowe, aplikacje edukacyjne i
multimedialne, komputer będzie wykorzystywany
przez nauczycieli do prac dydaktycznych i biurowych
Komputer powinien osiągać w teście wydajności
Mobilemark 2007 Performance Qualification wynik
min. 240 pkt. Zamawiający wymaga, aby powyższy
wynik osiągnięty był na komputerze o konfiguracji
oferowanej.
Dokumentem
potwierdzającym
spełnienie ww. wymagań będzie wydruk ze strony
internetowej, potwierdzony za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę, potwierdzający
zamieszczenie na stronie http://www.bapco.com
informacji o spełnieniu ww. wymagań przez
oferowany
komputer,
lub
wydruk
z
przeprowadzonych testów przez Wykonawcę,
potwierdzony za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
Na
żądanie
Zamawiającego
Wykonawca
przeprowadzi w siedzibie zamawiającego testy
wydajnościowe dla sprzętu komputerowego za
pomocą aplikacji testującej SYSmark 2012.
Wykonawca zapewni aplikację testującą w terminie
nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia
od Zamawiającego. Ewentualne przeprowadzenie
testów powinno nastąpić przed dostawą sprzętu.
Niespełnienie
parametrów
wskazanych
w
specyfikacji dostawy będzie traktowane jako
niespełnienie warunków zamówienia i spowoduje
odmowę przyjęcia dostawy przez Zamawiającego.
Min. 4096 MB 1333 MHz DDRIII z możliwością
rozszerzenia do min. 8 GB
Min. 160 GB SATA II 7200 RPM
Komputer powinien osiągać w teście wydajności
SYSmark 2012 3D wynik min. 115 pkt. Zamawiający
wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był na
komputerze o konfiguracji oferowanej.
Zintegrowana karta dźwiękowa
karty sieciowe min. : WiFi 802.11b/g/n,
10/100/1000 Mbit/s
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9.

Porty

10.

Klawiatura

11.
12.
13.

Mysz
Napęd optyczny
Wyposażenie
multimedialne

14.

Zgodność z
systemami
operacyjnymi i
standardami

15.

System operacyjny

Wbudowane (minimum): 1 x 15-stykowe VGA, 1 x
HDMI, 4 x USB 2.0, 1 x RJ 45 (LAN), 1 x wyjście na
słuchawki, 1 x wejście na mikrofon, Wymagana ilość
portów nie może być osiągnięta w wyniku
stosowania konwerterów, przejściówek itp.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie notebooka
wyposażonego w DisplayPort, pod warunkiem
dostarczenia przejściówek DisplayPort - HDMI.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie notebooka
wyposażonego w port audio COMBO pod
warunkiem dostarczenia słuchawek z mikrofonem
obsługujących w/w port.
Klawiatura w układzie polski programisty
z wydzieloną klawiaturą numeryczną
Mysz bezprzewodowa (dwa przyciski + scroll)
Nagrywarka DVD +/-RW
Głośniki
stereo,
kamera
internetowa
z wbudowanym mikrofonem o rozdzielczości min.
640 x 480 pikseli
- Windows7 64bit
- Ubuntu
- Linux 64 bit
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy
Star 5.0
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący
oferowanego modelu komputera w
internetowym katalogu http://www.euenergystar.org lub http://www.energystar.gov
– dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
(załączyć do oferty)
- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
64 bitowy system operacyjny klasy PC musi spełniać
następujące wymagania poprzez natywne dla niego
mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Możliwość dokonywania aktualizacji i
poprawek systemu przez Internet z
możliwością wyboru instalowanych
poprawek;
2. Możliwość dokonywania uaktualnień
sterowników urządzeń przez Internet –
witrynę producenta systemu;
3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji
systemu operacyjnego przez Internet
(niezbędne aktualizacje, poprawki,
biuletyny bezpieczeństwa muszą być
dostarczane bez dodatkowych opłat) –
wymagane podanie nazwy strony serwera
WWW;
4. Internetowa aktualizacja zapewniona w
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języku polskim;

5. Wbudowana zapora internetowa (firewall)

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.

dla ochrony połączeń internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do
zarządzania ustawieniami zapory i regułami
IP v4 i v6;
Wsparcie dla większości powszechnie
używanych urządzeń peryferyjnych
( drukarek, urządzeń sieciowych,
standardów USB, Plug & Play, WiFi);
Interfejs użytkownika działający w trybie
graficznym w polskiej wersji językowej;
Możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania
systemu;
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp
do systemu;
Zintegrowany z systemem moduł
wyszukiwania informacji;
Zintegrowane z systemem operacyjnym
narzędzie zwalczające złośliwe
oprogramowanie;
aktualizacje dostępne u producenta
nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych i
licencyjnych;
Wbudowany system pomocy w języku
polskim;
Certyfikat (dokument) producenta
oprogramowania potwierdzający
poprawność pracy systemu operacyjnego z
dostarczonym sprzętem;
Możliwość przystosowania stanowiska dla
osób niepełnosprawnych ( np. słabo
widzących);
Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji –
możliwość zdalnego przejęcia sesji
zalogowanego użytkownika celem
rozwiązania problemu z komputerem;
Rozwiązanie służące do automatycznego
zbudowania obrazu systemu wraz z
aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do
automatycznego upowszechnienia systemu
operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w całości poprzez sieć
komputerową;
Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie
nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
Graficzne środowisko instalacji i
konfiguracji;
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20. Zarządzanie kontami użytkowników sieci

16.

Wsparcie
techniczne
producenta

17.

Gwarancja

18.

Monitor

19.

Bateria/Zasilacz

oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki,
modemy, woluminy dyskowe, usługi
katalogowe;
21. Oprogramowanie dla tworzenia kopii
zapasowych (backup); automatyczne
wykonywanie kopii plików z możliwością
automatycznego przywrócenia wersji
wcześniejszej;
22. Dołączony nośnik z oprogramowaniem
23. Licencja powinna obejmować prawo
użyczenia – wzór umowy użyczenia w
złączeniu
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień
na stronie producenta zestawu realizowany poprzez
podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu
komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
Pisemna minimum 3-letnia gwarancja producenta
świadczona na miejscu u klienta (dołączyć do
oferty).
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia
roboczego.
Czas na usunięcie wady (awarii) do 2 dni roboczych
od chwili zgłoszenia.
LCD min 15,1 cali
Nominalna rozdzielczość min. 1600x900
Bateria umożliwiająca pracę zaoferowanego
notebooka przez minimum 3 h. Zasilacz zewnętrzny
230V, dostosowany do zaoferowanego notebooka
z polską wtyczką

Drukarki 30 szt.
Lp.

Opis
komponentu

Wymagane
minimalne
techniczne komputerów

parametry

Oferowany parametr

PRODUCENT:
IDENTYFIKATOR PRODUKTU:
1.

Typ drukarki

Laserowa mono

2.

Szybkość druku

Minimum 18 str./min.

3.

Rozdzielczość [DPI] Minimum 600x600

4.

Normatywne
obciążenie
miesięczne

Co najmniej 1000 stron
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5.

Bufor [MB]

Co najmniej 2 MB

6.

Sposób podawania
papieru
Połączenie z
komputerem
Nośnik ze
sterownikami

Co najmniej 1 podajnik na minimum 100 arkuszy.

7.
8.
9.

Okablowanie

10.

Gwarancja

11.

Pozostałe
wymagania

Co najmniej USB 2.0 High Speed (480 Mbit/s)
obsługujący zainstalowany system operacyjny
podłączonego komputera stacjonarnego,
przenośnego
Komplet okablowania zasilającego i transmisyjnego
Pisemna minimum 3-letnia gwarancja producenta
świadczona na miejscu u klienta (dołączyć do
oferty).
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia
roboczego lub równoważną pisemną gwarancję
niezależnego serwisu, dystrybutora lub wykonawcy.
Dodatkowy toner o wydajności co najmniej 1500
stron A4 przy 5% pokryciu

Zakup oprogramowania (pakiet biurowy i antywirusowe) dla 140 komputerów stacjonarnych
Wymagania minimalne
Nazwa oferowanego produktu
PRODUCENT:
IDENTYFIKATOR PRODUKTU:
Pakiet biurowy składający się minimum z:
• arkusza kalkulacyjnego obsługującego formaty: (txt, csv, ods, ots,
xls, html),
• programu do tworzenia prezentacji obsługujący formaty: odp, otp,
ppt, pps,
• edytor tekstu obsługujący formaty: (txt, rtf, odt, ott, doc, dot,
html),
• musi posiadać możliwość dokonywania bezpłatnej aktualizacji i
poprawek przez Internet.
• interfejs programu, pomoc w programie, dokumentacja dostępne
w języku polskim.
Program antywirusowy:
• Interfejs programu, pomoc w programie, dokumentacja dostępne
w języku polskim.
• Skuteczność programu potwierdzona przez minimum dwie
niezależne organizacje.
• Pełna ochrona przez wirusami, trojanami, robakami, wykrywanie i
usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer,
phishing, narzędzi hackerskich, backdoor itp., wbudowana
technologia do ochrony przed rootkitami.
• Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i
wykonywanych plików.
• Skanowanie całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych
plików na żądanie lub według harmonogramu, skanowanie na
żądanie dostępne z poziomu skrótu w menu kontekstowym.
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Wymagania minimalne
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

Nazwa oferowanego produktu

Określanie poziomu obciążenia procesora podczas skanowania na
żądanie i według harmonogramu.
Skanowanie dysków sieciowych i dysków przenośnych.
Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.
Definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane z
uwzględnieniem plików bez rozszerzeń.
Umieszczenie na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików,
katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach.
Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera
po instalacji programu.
Przeniesienie zainfekowanych plików i załączników poczty w
bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej
kontroli. Pliki poddane kwarantannie muszą być zaszyfrowane.
Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty
przychodzącej i wychodzącej.
Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem
pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji.
Definiowanie różnych portów dla POP3, na których ma odbywać się
skanowanie.
Opcjonalne dołączenie informacji o przeskanowaniu do każdej
odbieranej lub tylko zainfekowanej wiadomości email.
Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych.
Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany i wyświetlane
jest stosowne powiadomienie.
Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez
konieczności zmian w konfiguracji.
Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden
wykorzystujący pasywne metody heurystyczne i drugi
wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz metody
sztucznej inteligencji.
Skanowanie
wyłącznie
z
zastosowaniem
algorytmów
heurystycznych tj. wyłączenie skanowania przy pomocy sygnatur
baz wirusów.
Aktualizacje modułów analizy heurystycznej.
Zabezpieczenie konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby
użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do
konfiguracji był proszony o podanie hasła.
Zabezpieczenie programu przed deinstalacją przez niepowołaną
osobę, nawet gdy posiada ona prawa lokalnego administratora,
przy próbie deinstalacji program powinien pytać o wcześniej
zdefiniowane hasło.
Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych
zagrożeń możliwa przez Internet, z lokalnego zasobu sieciowego,
nośnika CD/DVD lub napędu USB.
Program musi posiadać dwie wersje interfejsu: standardowy – z
ukrytą częścią ustawień oraz zaawansowany – z widocznymi
wszystkimi opcjami.
Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim
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Wymagania minimalne
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Nazwa oferowanego produktu

przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta
programu.
Program musi umożliwiać współpracę z centralną konsolą zdalnej
administracji.
Licencja musi być udzielona na okres przynajmniej 3 lat i
obejmować instalację na 140 stacjach roboczych.Interfejs
programu, pomoc w programie, dokumentacja dostępne w języku
polskim.
Skuteczność programu potwierdzona przez minimum jedną
niezależną organizację.
Ochrona przez wirusami, trojanami, robakami, wykrywanie i
usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer,
phishing, narzędzi hackerskich, backdoor itp., wbudowana
technologia do ochrony przed rootkitami.
Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i
wykonywanych plików.
Skanowanie całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych
plików na żądanie lub według harmonogramu, skanowanie na
żądanie dostępne z poziomu skrótu w menu kontekstowym.
Automatyczne skanowanie podłączanych dysków sieciowych i
dysków przenośnych.
Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.
Definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane z
uwzględnieniem plików bez rozszerzeń.
Umieszczenie na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików,
katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach.
Przeniesienie zainfekowanych plików i załączników poczty w
bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej
kontroli. Pliki poddane kwarantannie muszą być zaszyfrowane.
Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty
przychodzącej i wychodzącej.
Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem
pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji.
Definiowanie różnych portów dla POP3, na których ma odbywać się
skanowanie.
Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych.
Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany i wyświetlane
jest stosowne powiadomienie.
Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez
konieczności zmian w konfiguracji.
Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden
wykorzystujący pasywne metody heurystyczne i drugi
wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz metody
sztucznej inteligencji.
Aktualizacje modułów analizy heurystycznej.
Zabezpieczenie konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby
użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do
konfiguracji był proszony o podanie hasła.
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Wymagania minimalne
•

•

•

•
•

Nazwa oferowanego produktu

Zabezpieczenie programu przed deinstalacją przez niepowołaną
osobę, nawet gdy posiada ona prawa lokalnego administratora,
przy próbie deinstalacji program powinien pytać o wcześniej
zdefiniowane hasło.
Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych
zagrożeń możliwa przez Internet, z lokalnego zasobu sieciowego,
nośnika CD/DVD lub napędu USB.
Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim
przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta
programu.
Program musi umożliwiać współpracę z centralną konsolą zdalnej
administracji.
Licencja musi być udzielona na okres przynajmniej 3 lat i
obejmować instalację na 140 stacjach roboczych.

Zakup programu ochrony rodzicielskiej 89 szt.
Wymagania minimalne

Nazwa oferowanego produktu

PRODUCENT:
IDENTYFIKATOR PRODUKTU:
Program ochrony rodzicielskiej (dla jedn. podległych)
• monitorowanie i blokowanie korzystania z Internetu, śledzenie
odwiedzanych witryn internetowych
• blokowanie witryn internetowych należący do określonej kategorii
• blokowanie określonych adresów i domen.
• ograniczanie użytkowania komputera do określonych godzin lub dni
tygodnia.
• monitorowanie wyszukiwania - śledzenie wyszukiwanych w
Internecie słów, haseł i wyrażeń
• powiadomienia przez e-mail w przypadku zaistnienia określonych
operacji internetowych,
• raportowanie okresowe obejmujące listy odwiedzonych witryn,
zablokowanych witryn, listy wyszukiwanych słów, naruszenia zasad.
• licencja musi być udzielona na okres przynajmniej 3 laty i
obejmować instalację na 89 stacjach roboczych.

Zakup routerów 10 szt.
Nazwa
Lp.
Wymagane minimalne parametry
parametru

Oferowany
parametr

PRODUCENT:
IDENTYFIKATOR PRODUKTU:

1.

Interfejsy

WAN1: ADSL 2/2+
WAN2: Gigabit Ethernet
Interfejs LAN wbudowany 4-portowy
Gigabitowy switch z funkcją VLAN tagging /
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Lp.

Nazwa
parametru

Wymagane minimalne parametry

Oferowany
parametr

IEEE 802.1Q,
Dynamiczne filtrowanie pakietów (SPI),filtr
połączeń, filtr danych, ochrona przed
atakami DoS/DDoS, filtr IM/P2P, filtr
zawartości URL, filtr treści Web, Reguły
czasowe, które uaktywniają mechanizmy o
wybranej porze dnia.
Filtr danych - blokowanie lub przepuszczanie
ruchu w/g założonych kryteriów.

2.

Funkcje
ochrony
danych

Kontrola Aplikacji - blokowanie ruchu P2P
(np. eMule, Donkey, BitTorrent itp.), aplikacji
IM (np. MSN, Skype, Gadu-Gadu itp.),
protokołów (np. ftp, http) oraz
oprogramowania odpowiedzialnego za
tunelowanie, strumieniowanie i zdalną
kontrolę.
Filtr zawartości URL - blokowanie lub
przepuszczanie na podstawie fraz adresów
URL. Możliwość stworzenia profili dla grup
użytkowników.
Filtr treści Web - blokowanie lub
przepuszczanie stron internetowych w/g
kategorii (np. sex, czat, haking), biała/czarna
lista. Możliwość stworzenia profili dla grup
użytkowników

3.

Zarządzanie
pasmem
(Bandwidth
Management )

4.

VPN

Limitowanie pasma pozwalające definiować
maksymalny upload i maksymalny
download.
Limit Sesion - limitowania sesji NAT
pozwalające definiować maksymalną liczbę
nawiązanych sesji.
Serwer/klient VPN dla połączeń typu LANLAN (łączenie zdalnych sieci LAN) oraz
serwer VPN dla połączeń typu Host-LAN
(zdalny dostęp pojedynczych stacji).
Implementacja VPN z wykorzystaniem
protokołów:
IPSec - zabezpieczenia AH lub ESP
(szyfrowanie DES, 3DES, AES) z funkcjami
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Lp.

5.

Nazwa
parametru

Sieci
bezprzewodo
we

6.

Obsługiwane
protokoły

7.

Pozostałe
funkcje

Wymagane minimalne parametry

Oferowany
parametr

haszującymi MD5 lub SHA1.
PPTP - szyfrowanie MPPE 40/128 bitów oraz
uwierzytelnianie PAP, CHAP, MS-CHAPv1/2.
L2TP - uwierzytelnianie PAP, CHAP, MSCHAPv1/2.
L2TP over IPSec - tunel L2TP zabezpieczony
IPSec.
IEEE 802.11n z prędkością do 300 Mbps,
IEEE 802.11 b/g.
Możliwość pracy w paśmie 2.4GHz lub 5GHz
(802.11a + 11n).
Możliwość utworzenia min. 2 niezależnych
podsieci bezprzewodowych z możliwością
sterowania przepływem ruchu (upload,
download) dla każdego SSID.
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej:
WEP/WPA/WPA2 z użyciem klucza PSK lub
serwera RADIUS i VPN over WLAN, kontrola
MAC-adresów stacji, które mają mieć dostęp
do sieci.
Paraca w trybach: acces point, bridge lub
repeater.
Złącza anten zewnętrznych: RP-SMA.
NAT, Multi-NAT hosty DMZ, przekierowania
portów, otwarte porty dla podsieci na cele
NAT dla ruchu przychodzącego, dokonywane
niezależnie dla różnych adresów publicznych
Protokoły routingu: trasy statyczne, RIPv2
Obsługa dynamicznego DNS
Serwer DHCP i DNS Proxy
Synchronizacja czasu przez Internet (klient
NTP)
Standard UPnP (kontrola stanu połączenia
WAN, automatyczne otwieranie portów na
żądanie aplikacji)
Reguły czasowe dla wybranych funkcji
(dostęp do Internetu, mechanizmy firewall,
itd.)
Interfejs: konfigurator WWW
Bezpieczna zdalna konfiguracja i aktualizacja
oprogramowania (obsługa SSL, lista dostępu
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Lp.

Nazwa
parametru

Wymagane minimalne parametry

Oferowany
parametr

wg IP, możliwość administrowania przez
VPN)

8.

Gwarancja

Funkcje diagnostyczne (log/alarm mailowy,
tablica routingu, tablica ARP, tablica DHCP,
tablica sesji NAT, kontrola połączeń VPN,
Ping, monitor przepływu danych, wykres
obciążenia WAN)
Pisemna minimum 3-letnia gwarancja
producenta świadczona na miejscu u klienta
(dołączyć do oferty).
Czas reakcji serwisu - do końca następnego
dnia roboczego.

Aktywne urządzenia sieciowe 53 szt.
Acces Point – 35 szt.

Lp.

Nazwa
parametru

Wymagane minimalne parametry

Oferowany
parametr

PRODUCENT:
IDENTYFIKATOR PRODUKTU:

1.
2.
3.

Standardy
Prędkość
transmisji
bezprzewodo
wej
Zakres
częstotliwości

4.

Tryby pracy
bezprzewodo
wej

5.

Porty LAN

6.

Antena

7.

Zarządzanie

8.

Gwarancja

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE
802.11b
11n: do 300Mb/s (dynamicznie)
11g: do 54Mb/s (dynamicznie)
11b: do 11Mb/s (dynamicznie)
2,4-2,4835GHz
Punkt dostępowy
Multi-SSID
Klient AP
Wzmacniacz (WDS / uniwersalny)
Punkt dostępowy + most (punkt do punkt /
punkt do wielopunkt)
1 x 10/100BASE-T Ethernet IEEE 802.3af
Power over Ethernet (PoE)
3 dołączane anteny dookólne o zysku co
najmniej 4 dBi
Zdalne zarządzanie przy użyciu interfejsu
internetowego;
Pisemna minimum 3-letnia gwarancja
producenta świadczona na miejscu u klienta
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Lp.

Nazwa
parametru

Wymagane minimalne parametry

Oferowany
parametr

(dołączyć do oferty).
Czas reakcji serwisu - do końca następnego
dnia roboczego lub równoważną pisemną
gwarancję
niezależnego
serwisu,
dystrybutora lub wykonawcy
Switch (24 portowy) 3 szt.

Lp.

Nazwa
parametru

Wymagane minimalne parametry

Oferowany
parametr

PRODUCENT:
IDENTYFIKATOR PRODUKTU:

1.

Obudowa

RACK 19" 1U

2.

Porty

24 przełączane porty Gigabit Ethernet
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T z
automatycznym wykrywaniem prędkości; 2
wielofunkcyjne porty światłowodowe SFP
zapewniają obsługę modułów
nadawczoodbiorczych 1000BASE-SX i
1000BASE-LX

3.

Wydajność

Szybkość przełączania min. 48 Gb/s
Szybkość przekazywania: min. 35,6 Mb/s
Obsługa min. 8000 adresów MAC
min. 768 Kb pamięci buforu pakietów

4.

VLAN

Obsługa sieci VLAN – standardy 802.1Q
VLAN i port-based VLAN;

5.

Zarządzanie

Zdalne zarządzanie przy użyciu interfejsu
internetowego;

6.

Gwarancja

Pisemna minimum 3-letnia gwarancja
producenta świadczona na miejscu u klienta
(dołączyć do oferty).
Czas reakcji serwisu - do końca następnego
dnia roboczego lub równoważną pisemną
gwarancję
niezależnego
serwisu,
dystrybutora lub wykonawcy.

Switch (16 portowy) 4 szt.

Lp.

Nazwa

Wymagane minimalne parametry

Oferowany
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parametru

parametr

PRODUCENT:
IDENTYFIKATOR PRODUKTU:

7.

Obudowa

RACK 19" 1U

8.

Porty

24 przełączane porty Gigabit Ethernet
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T z
automatycznym wykrywaniem prędkości; 2
wielofunkcyjne porty światłowodowe SFP
zapewniają obsługę modułów
nadawczoodbiorczych 1000BASE-SX i
1000BASE-LX

9.

Wydajność

Szybkość przełączania min. 48 Gb/s
Szybkość przekazywania: min. 35,6 Mb/s
Obsługa min. 8000 adresów MAC
min. 768 Kb pamięci buforu pakietów

10.

VLAN

Obsługa sieci VLAN – standardy 802.1Q
VLAN i port-based VLAN;

11.

Zarządzanie

Zdalne zarządzanie przy użyciu interfejsu
internetowego;

12.

Gwarancja

Pisemna minimum 3-letnia gwarancja
producenta świadczona na miejscu u klienta
(dołączyć do oferty).
Czas reakcji serwisu - do końca następnego
dnia roboczego lub równoważną pisemną
gwarancję
niezależnego
serwisu,
dystrybutora lub wykonawcy.
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Switch (8 portowy) 4 szt.

Lp.

Nazwa
parametru

Wymagane minimalne parametry

Oferowany
parametr

PRODUCENT:
IDENTYFIKATOR PRODUKTU:

13.

Obudowa

RACK 19" 1U

14.

Porty

24 przełączane porty Gigabit Ethernet
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T z
automatycznym wykrywaniem prędkości; 2
wielofunkcyjne porty światłowodowe SFP
zapewniają obsługę modułów
nadawczoodbiorczych 1000BASE-SX i
1000BASE-LX

15.

Wydajność

Szybkość przełączania min. 48 Gb/s
Szybkość przekazywania: min. 35,6 Mb/s
Obsługa min. 8000 adresów MAC
min. 768 Kb pamięci buforu pakietów

16.

VLAN

Obsługa sieci VLAN – standardy 802.1Q
VLAN i port-based VLAN;

17.

Zarządzanie

Zdalne zarządzanie przy użyciu interfejsu
internetowego;

18.

Gwarancja

Pisemna minimum 3-letnia gwarancja
producenta świadczona na miejscu u klienta
(dołączyć do oferty).
Czas reakcji serwisu - do końca następnego
dnia roboczego lub równoważną pisemną
gwarancję
niezależnego
serwisu,
dystrybutora lub wykonawcy.
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Rozdział V
Projekty umów
UMOWA nr ZP.272. ... .2012
W dniu ........................................... 2012 r. w Narolu pomiędzy Gminą Narol z siedzibą
w Narolu, Rynek 1, zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Narol – Stanisław Woś
Skarbnik Miasta i Gminy Narol – Teresa Momot
a ....................................................................................................................................................
zwanym dalej "DOSTAWCĄ", reprezentowanym przez:
.....................................................................................................................................................
zawarta została umowa o następującej treści :
§1
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór oferenta w przeprowadzonym przetargu
nieograniczonym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759
z późn. zm.) na zakup: 89 komputerów stacjonarnych i 51 laptopów, wraz z oprogramowaniem,
programu ochrony rodzicielskiej na 89 komputerów, 10 routerów i 53 aktywnych urządzeń
sieciowych oraz 30 drukarek z dodatkowym kompletem tonerów wraz z instalacją, konfiguracją
i serwisem sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu pn.: „Internet w Naszym
Zasięgu – Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol“ współfinansowanego
przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
2. DOSTAWCA zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu z zainstalowanym systemem operacyjnym
do jednostek podległych gminie zgodnie z wykazem w SIWZ wraz z jego podłączeniem
i uruchomieniem we wskazanych przez przedstawiciela danej jednostki pomieszczeniach.
3. ZAMAWIAJĄCY wskaże DOSTAWCY lokalizację zainstalowania sprzętu dla 30 gospodarstw
domowych po przeprowadzeniu naboru i sporządzeniu listy beneficjentów ostatecznych
zakwalifikowanych do projektu.
4. DOSTAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU na piśmie odrębne dokumenty licencyjne na
oprogramowanie, o którym mowa w ust. 1.
5. Licencje, o których mowa w ust. 4, winny zostać udzielone ZAMAWIAJĄCEMU przez
licencjodawcę oprogramowania (podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do
programu) na czas nieoznaczony, niewyłącznie, nieodpłatnie, nieodwołalnie i bez ograniczeń
terytorialnych na korzystanie z oprogramowania, o którym mowa w ust. 1, począwszy od dnia
podpisania protokołu o którym mowa w § 3 ust. 4,
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§2
1. Termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się:
• dla dostaw i instalacji sprzętu na 30 dni od dnia zawarcia umowy.
• dla przeglądu serwisowego najpóźniej do 30 listopada 2013 r.
2. Nadzór nad realizacją umowy z ramienia ZAMAWIAJĄCEGO sprawować będzie:
Krzysztof Karaś – tel. 16 6317086, e-mail: krzysztof.karas@narol.pl
3. Realizacją zamówienia ze strony DOSTAWCY będzie kierował: ………………………………………………..
1.
2.
3.
4.

5.

§3
ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić za sprzęt i udzielenie przez licencjodawcę licencje na
oprogramowanie niezmienną cenę zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym brutto
…………………………..……. zł (słownie: .…..............………………………………...………………….).
Należności będą regulowane z konta ZAMAWIAJĄCEGO na konto DOSTAWCY.
Ceny sprzętu z zainstalowanym systemem operacyjnym, wyszczególnionego w formularzu
cenowym obejmują wszystkie koszty związane z jego dostawą do wszystkich lokalizacji, w tym
ceny nośników, na których utrwalono oprogramowanie.
Strony postanawiają, że
• zapłata za dostawę nastąpi po zakończeniu dostawy do wszystkich lokalizacji, sprawdzeniu
parametrów sprzętu i obustronnym podpisaniu protokołu zdawczo–odbiorczego, który jest
podstawą wystawienia faktury przez DOSTAWCĘ,
• zapłata za wykonanie przeglądu serwisowego nastąpi po jego wykonaniu i obustronnym
podpisaniu protokołów z wykonania czynności serwisowych u beneficjentów, które będą
podstawą do wystawienia faktury przez DOSTAWCĘ.
ZAMAWIAJĄCY obowiązany jest dokonać zapłaty ceny umownej za przedmiot umowy
określony w § 1, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT po
protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO.
§4

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność DOSTAWCY za wady sprzętu (awarie) zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
2. Na będący przedmiotem niniejszej umowy sprzęt DOSTAWCA udziela 3 letniej gwarancji, licząc
od daty protokolarnego odbioru sprzętu.
3. Ustala się czas na usunięcie wady (awarii) sprzętu do 2 dni roboczych od chwili jej zgłoszenia.
4. DOSTAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU odrębne dokumenty gwarancyjne najpóźniej do dnia
sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu umowy.
5. W przypadku niewykonania naprawy gwarancyjnej sprzętu w terminie określonym
w § 4 ust. 3, DOSTAWCA zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy o parametrach
porównywalnych ze sprzętem serwisowanym najpóźniej następnego dnia roboczego
po upływie tego terminu.
6. W przypadku sprzętu komputerowego wykazującego się dużą wadliwością (więcej niż trzy
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awarie w okresie jednego roku uniemożliwiające pracę sprzętu), DOSTAWCA zobowiązany jest
wymienić sprzęt na nowy, wolny od wad, o parametrach porównywalnych ze sprzętem
serwisowanym lub wyższych wraz z przeniesieniem danych na nowy dostarczony sprzęt w
terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO czwartej awarii
sprzętu uniemożliwiającej jego pracę.
7. Od dnia dostarczenia sprzętu zastępczego ZAMAWIAJACY nie będzie naliczał kar umownych
określonych w § 6 ust. 1 pkt.1 lit. c.
8. Czas na usunięcie awarii jest liczony od momentu zgłoszenia awarii za pośrednictwem faksu
lub w formie pisemnej, z potwierdzeniem dnia i godziny odbioru zgłoszenia, do momentu
skutecznego usunięcia awarii z pisemnym potwierdzeniem tego faktu przez ZAMAWIAJĄCEGO.
9. Do czasu na usunięcie awarii nie wlicza się czasu pomiędzy:
• godz. 19:00 a 7:00 dnia następnego w dni powszechne od poniedziałku do piątku,
• godz. 19:00 w piątek a godz. 7:00 w poniedziałek (60 godzinna przerwa),
• godz. 19:00 dnia poprzedzającego dzień ustawowo wolny od pracy a godz. 7:00 pierwszego
dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniu wolnym od pracy.
10. Serwis (naprawa awarii sprzętu) wykonywany jest w miejscu dostawy. Jednak
w szczególnych przypadkach dopuszczalna jest naprawa w siedzibie DOSTAWCY,
po uprzednim zabezpieczeniu danych przed nieuprawnionym dostępem. W przypadku
przekazywania sprzętu z danymi DOSTAWCA musi okazać, dla osoby wykonującej naprawę
sprzętu, poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do tajemnicy służbowej o klauzuli
poufne.
11. W zakresie nieuregulowanym umową do gwarancji stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu Cywilnego.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

§5
DOSTAWCA zgłasza ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do wydania przedmiotu umowy telefonicznie
pod numer telefonu (16) 631-70-86, faxem (16) 631-71-04 lub pocztą elektroniczną
z potwierdzeniem odbioru.
ZAMAWIAJĄCY wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni po dacie
otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust.1.
ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru przedmiotu umowy po uzyskaniu od dyrektorów jednostek
informacji potwierdzającej dostarczenie sprzętu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
Protokół zdawczo-odbiorczy w imieniu stron umowy podpisują osoby, o których mowa
w § 2 ust. 2 i 3.
DOSTAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU przedmiot umowy fabrycznie nowy, wraz
z odpowiednim zaświadczeniem od producenta sprzętu.
DOSTAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU przedmiot umowy w jednej partii do wszystkich
lokalizacji wraz z ilościowym protokołem odbioru oraz numerami seryjnymi sprzętu.
Koszty usuwania wad dostarczonego sprzętu ponosi DOSTAWCA, a okres ich usuwania
nie przedłuża umownego terminu zakończenia dostawy.
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§6
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które
będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) DOSTAWCA zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
1. w wysokości 0,5 % ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki
w dostawie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1,
2. w wysokości 15 % ceny brutto określonej w § 3 ust. 1, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada DOSTAWCA;
3. w wysokości 1 % ceny jednostkowej brutto wadliwego sprzętu komputerowego, za
każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia terminu na usunięcie wady,
przewidzianego w § 4 ust. 3;
4. w wysokości 1 % ceny jednostkowej brutto sprzętu komputerowego, który podlega
wymianie na podstawie § 4 ust. 6, za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia
terminu na dostarczenie nowego sprzętu;
5. w wysokości 0,5 % ceny jednostkowej brutto sprzętu będącego przedmiotem naprawy
gwarancyjnej za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu sprzętu zastępczego w przypadku
przekroczenia terminu określonego w § 4 ust. 3.
2) ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić DOSTAWCY karę umowną w wysokości 2 % ceny
umownej sprzętu, gdy DOSTAWCA odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada ZAMAWIAJĄCY, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6) Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary
umowne.
§7
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
1) oferta DOSTAWCY,
2) opis przedmiotu zamówienia zawarty w Rozdziale II specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
§8
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
2. Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu o parametrach wyższych niż zaproponowane
w formularzu ofertowym.
§ 10
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał właściwy rzeczowo
sąd powszechny w Lubaczowie.
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§ 11
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
DOSTAWCA
……………………………………

ZAMAWIAJĄCY
…........………………………….
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UMOWA UŻYCZENIA
zawarta w dniu

…..........……… w Narolu pomiędzy Gminą Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol,

reprezentowaną przez:
1) Stanisława Wosia – Burmistrza Miasta i Gminy Narol
zwaną dalej Użyczającym
a
….......................................; zam. ….......................................................................................................
zwanego dalej Biorącym
§1
1.

Użyczający oświadcza, że jest właścicielem ……..................................., zwanego dalej sprzętem.

2.

Użyczający wyraża zgodę na bezpłatne używanie przez Biorącego przedmiotu umowy
określonego w ust. 1, w celu korzystania poza siedzibą Użyczającego, a Biorący wyraża na to
zgodę.

3.

Podstawą niniejszej umowy jest wniosek Biorącego o użyczenie sprzętu.

4.

Wydanie sprzętu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i zostanie stwierdzone
protokołem zdawczo-odbiorczym, stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej umowy.
§2

Biorący oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem użyczenia i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu
technicznego i jakości.
§3
1. Biorący zobowiązany jest używać przedmiot użyczenia w sposób odpowiadający jego

przeznaczeniu i właściwościom, a także zgodnie z niniejszą umową.
2. Biorący nie może oddać przedmiotu umowy osobie trzeciej do używania.
3. Niedozwolone jest

instalowanie

w użyczonym sprzęcie jakiegokolwiek oprogramowania

komputerowego, na które Użyczający bądź Biorący nie posiada stosownej licencji.
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4. Na wezwanie Koordynatora projektu „Internet w Naszym Zasięgu – Przeciwdziałanie

Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol” - zwanego dalej Projektem, Biorący zobowiązany
jest przekazać przedmiot umowy we wskazane miejsce przez użyczającego, pod rygorem zwrotu
sprzętu w trybie natychmiastowym.
5. Ponadto Biorący zobowiązany jest:

a) ponosić koszty bieżącej eksploatacji sprzętu,
b) zgłosić użyczającemu fakt uszkodzenia, zniszczenia, utraty, kradzieży,
c) niezwłocznie zawiadomić organy ścigania o kradzieży sprzętu,
d) udostępnić sprzęt osobom upoważnionym do kontroli Projektu,
e) zapewnić legalność zainstalowanego na sprzęcie oprogramowania.
6. Po wygaśnięciu umowy Biorący wyda Użyczającemu bez uprzedniego wezwania przedmiot

użyczenia w stanie niepogorszonym, co zostanie stwierdzone protokołem odbioru podpisanym
przez obie strony.
§4
1. Biorący nie jest odpowiedzialny za zużycie przedmiotu użyczenia będące następstwem

zwykłego używania.
2. W przypadku utraty lub uszkodzenia sprzętu, Biorący jest zobowiązany do naprawienia

powstałej szkody, chyba że zobowiązanie to przejmuje Ubezpieczyciel na podstawie umowy
ubezpieczenia z której treścią Biorący zapoznał się.
§5
Użyczający może żądać natychmiastowego zwrotu sprzętu :
1. jeżeli Biorący używa przedmiotu użyczenia sprzecznie z właściwościami, przeznaczeniem

i umową,
2. jeżeli biorący przekaże przedmiot użyczenia osobie trzeciej do używania bez zgody

użyczającego,
3. jeżeli z powodów nieprzewidzianych w chwili zawierania umowy przedmiot umowy stanie

się użyczającemu potrzebny,
4. w przypadku przewidzianym w § 3 ust. 3.
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§6
Niniejsza umowa została zawarta na czas trwania projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu określony
do dnia ….............
§7
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych na tle niniejszej
umowy, a przy braku porozumienia rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Użyczającego.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 11
Niniejsza umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

________________________________
BIORĄCY

________________________________
UŻYCZAJĄCY
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Zał. Nr 1 do umowy użyczenia
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
1. W dniu …..............…......... przekazano Biorącemu sprzęt w stanie nieuszkodzonym.
Opis sprzętu:
…............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Uwagi:
…............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

________________________________
BIORĄCY

________________________________
UŻYCZAJĄCY

2. W dniu …................................... odebrano od Biorącego sprzęt w stanie …...............................
Uwagi:
…............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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