Zalacznik nr 1 do siwz "Dostawa sprzetu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu"
Specyfikacja techniczna serwera:

.
.

procesor intel Pentium 4 3.00 GHz HT (FSB 800),

.

pamiecRAM: 512 MB DDRECC (max. 4 GB),

.

zintegrowane:karta graficzna,

chipsetintel 7210,

.
.

jednokanalowykontroler SCSIUltra320 (AIC-7901),

.
.

2 porty Serial ATA z obsluga poziomów RAJDOi 1,
dwukanalowykontrolerEllE,

.

dwie k. sieciowe - intel PROIlOO+(825510M)i intel PROIlOOO(82547EI),

wolne sloty rozszerzen:3 x PCI-X 64-bit/66MHz, 1 x PCI 32-bit/33MHz,

.

napedy:FDD , DVD+/-RWLite-ON SOHW-1673SBOX,

.

dwa dyskitwarde Seagate Cheetah lOK.636 GB,

. jeden zasilacz 360W,
.

obudowawolnostojaca;wolne zatoki: 3 x 5.25" zew, lx3.5" zew, 5x3.5" wew,

. klawiaturaz "klikiem"i mysz,
. streamerwewnetrzny- HP SureStore

.

DA T40i,

tasma DAT DDS4 4mm 20/40 GB - 6szt,

. zasilaczawaryjny
- APC

Back-UPS es 500V A.

lub serwer równowazny.

Specyfikacjatechniczna stacji roboczych:

.
.

procesor: min. 2,4 GHz, FSB min. 533Mhz, 256kb cache, technologia 0,09 mikrometra, cichy wentylator,
plyta glówna: Socket 478, chipset z rodziny i8xx, mATX, FSB min. 533 MHz, DDR min. PC-333, min. ATA/IOO,
USB 2.0, zintegrowana: karta graficzna, karta sieciowa 100 Mbit/s, karta dzwiekowa,

.
.
.

pamiec: DDR 512MB, min. PC-333MHz, max. CL=2.5, markowa,
dysk twardy: min. 40 GB, 7200 RPM, min. 2MB cache, min. ATA/1O0,
CD-ROM min. x52,
FDD 1,44 MB, 3.5",
obudowa: ATX, zasilacz min.300W, PFC,
mysz PS/2 z rolka, podkladka,
klawiatura PS/2 z "klikiem",

.
.

zasilacz awaryjny- UPS min. 300VA,
MS Windows XP Professional PL OEM,
MS Orfice 2003 Basic Edition PL GEM.

Specyfikacja technicznamonitorówLCD 17":
.

wspólczynnikkontrastu min. 600:1,

/:

jasnosc min. 300 ccllm2,
wielkosc plamki max. 0,280 mm,

.
.

czas odpowiedzi < 16ms,
kat widzenia (poziomy) min. 160 stopni,
kat widzenia (pionowy) min. 140 stopni.

Specyfikacja techniczna zestawu komputerowego:

.

jednostka centralna: Procesor: Intel Pentium 4 3.00E GHz HT (Prescott) BOX; Plyta glówna: Asus P5GD1 Pro
Intel 915P + Lan 1Gb + SATA Raid; Pamiec RAM: 2x Kingston HyperX DDR 256MB PC-400 CL2; Twardy Dysk:
Maxtor DiamondMax 10200 GB (8MB) 6B200MO SATA + NCQ; Naped optyczny: NEC DVD+/-RW ND-3520A
bulk black; FDD: FDD 1.44MB czarny; Obudowa: Modecom czarna Klawiatura: Logitech Internet PRO Keyboard
black OEM ; Mysz: Logitech Black Label Mouse OEM Black lub jednostka centralna równowazna.

.

.

.
.
.

monitor LCD 17": wspólczynnik kontrastu min. 600:1, jasnosc min. 300 ccllm2, wielkosc plamki max. 0,280 mm,
czas odpowiedzi < 16ms, kat widzenia (poziomy) min. 160 stopni, kat widzenia (pionowy) min. 140 stopni,
wbudowany tuner TV.
Creative Webcam Live! Pro lub kamera równowazna.

zasilacz awaryjny- UPS min. 300VA,
MS WindowsXP ProfessionalPL OEM,
MS Office 2003 SmalIBusiness EditionPL OEM.

Specyfikacjatechnicznanotebook'a:

.

notebook Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2020 PM 1.6/ 15" /60GB /512MB /DVD+-RW /Windows XP Professional
PL OEM/Office 2003 SmalI Business Edition PL OEM lub notebook równowazny.

Specyfikacja techniczna sieciowych drukarek laserowych:

.
.

.

typ wydruku -laserowy,
koszt wydruku przy 5% zadruku strony A4 max. 7 groszy/str.,

.

przystosowana do pracy w sieci (serwer wydruku),

.

szybkosc drukowania jednostronnego: min. 20 stron A4 na minute,

dupleks,

szybkosc drukowania w dupleksie: min. 10 stron A4 na minute (5 kartek),
czas wydruku pierwszej strony: max. 10 sekund,

.

rozdzielczosc: 1200dpi przy pelnej predkosci,
obciazalnosc: min. 15000 stron miesiecznie,
uniwersalny podajnik na min. 250 stron (obslugiwana gramatura: 60-105g/m2),

.

wielofunkcyjny podajnik na min. 50 stron (obslugiwana gramatura papieru: 60-165g/m2),
rozmiar nosnika: A4,

.

procesor min. 266MHz,

.

pamiec min. 16 MB,
emulacje: PCL 5e, PCL 6, KPDL3 (PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 360,
automatyczne przelaczanie emulacji PCL i PostScript

Interfejsy: standardowe zlacze równolegle (IEEE 1284), USB 2.0 Full Speed, FastEthernet 10/100 Mbit (IB-2lE),
MIC (Multiple Interface Connection)

- pozwala

najednoczesne przesylanie danych poprzez 3 interfejsy, z których

kazdy posiada swoja wlasna wirtualna drukarke,
okres gwarancji: min 24 miesiace.

Specyfikacja techniczna drukarki laserowej:

.

typ wydruku -laserowy,
koszt wydruku przy 5% zadruku strony A4 max. 7 groszy/str.,
dupleks,
szybkosc drukowania jednostronnego: min. 20 stron A4 na minute,
szybkosc drukowania w dupleksie: min. 10 stron A4 na minute (5 kartek),
czas wydruku pierwszej strony: max. 10 sekund,

.
.
.

rozdzielczosc: 1200dpi przy pelnej predkosci,
obciazalnosc: min. 15000 stron miesiecznie,
uniwersalny podajnik na min. 250 stron (obslugiwana gramatura: 60-105g/m2),
wielofunkcyjny podajnik na min. 50 stron (obslugiwana gramatura papieru: 60-165g/m2),
rozmiar nosnika: A4,
procesor min. 266MHz,
pamiec min. 16 MB,

emulacje:PCL 5e, PCL 6, KPDL3 (PostScript 3), Line Printer, IBM ProprinterX24E, Epson LQ-850,Diablo 360,

.

automatyczneprzelaczanieemulacjiPCL i PostScript
Interfejsy: standardowezlaczerównolegle (IEEE 1284),USB 2.0 Full Speed,
okres gwarancji:min 24 miesiace.

Oprogramowanieserwerowe:

.

Microsoft Windows Server Standard2003 MOLP PL + nosnik,
Microsoft Windows Server CAL 2003 User CAL MOLP PL.

.................................................
/ miejscowosc i data!
OFERTA

ZARZAP POWIATU POZNANSKIEGO
UL. Jackowskiego18
60-509Poznan
Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe i uruchomienie sprzetu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oferujemy dostawe sprzetu komputerowego, bedacego przedmiotem
zamówienia za cene:

CENA ZA CALOSCPRZEDMIOTUZAMÓWIENIA
cena
plus podatekVAT
cena brutto
slownie

zl, slownie
%, tj

zl,
zl,
...zl,
zl

l.
2.
3.

Dostawe i uruchomienie stacji roboczych zrealizujemy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
Udzielamy Zamawiajacemu gwarancji na okres
miesiecy;
Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i
nie wnosimy do niej zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
4. Oswiadczamy, ze spelniamy warun1G udzialu w postepowaniu okreslone wart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pózno zm.);
5. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w SIWZ.
6.W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiazujemy sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez zamawiajacego.
7.0ferta zostala zlozona na
stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr
do nr

....
S.Niniejszym informujemy, iz informacje skladajace sie na oferte, zawarte na stronach od
do
stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako taJGe nie
moga byc ogólnie udostepnione.
9.Integralna czesc oferty stanowia nastepujace dokumenty:**
1/ .................................................
2/..................................................
3/.................................................
4/................................................
51..............................................
""""""""""""""""""""'"

lupelnomocnieni przedstawiciele oferenta!

Uwaga:
*
Niepotrzebne skreslic
**
Jezeli dolaczane sa odpisy dokumentów lub ich kopie, to musza byc one poswiadczone przez Wykonawce za
zgodnosc z oryginalem

WYKAZ DOSTAW ZREALIZOWANYCH PRZEZ OFERENTA W CIA9U OSTATNICH 3-LAT, JEZELI
OKRES DZIALALNOSCI JEST KRÓTSZY - W TYM OKRESIE ODPOWIADAJAf:YCH
CHARAKTEROWI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA I O PORÓWNYWALNEJ WARTOSCL

Nazwa i adres Wykonawcy............................................................................................
"""""""""""""""""""""""""""""'"......

L.p.

Rodzaj i zakres Zamówienia

Calkowita
wartosc

Termin realizacji

Nazwa zamawiajafego

Uwaga! Do niniejszego wykazu oferent zobowiazany jest zalacr.vc dokumenty potwierdzajace, ze dostawy te zostaly
wykonane naleiJ'cie

........................................
/Podpis upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy, pieczec/

pieczec firmowa oferenta

OSWIADCZENIE

PRZYSTErUJA~ DO UDZIALUW POSTErOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIAPUBLICZNEGOW TRYBIEPRZETARGUNIEOGRANICZONEGONA
DOSTAWE) URUCHOMIENIESPRZEru KOMPUTEROWEGODLA POTRZEBSTAROSTWA
POWIATOWEGOW POZNANIU
Oswiadczam

ze :

l) posiadam upravmienia do vrjkonyv,'ania okreslonej dzialalnosci lub czyn!10sci, jezeli ustav,'y nakladaja obowiazek
posiadania takich uprawnien;
2) posiadam niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuja osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia.
Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie:
1) wykonawców, którzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkode niewykonujac
zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia
postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za które
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadlosc ogloszono;
3) wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie
zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popelnione w celu osi~aniecia korzysci majatkowych;
5) spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o
udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;
6) spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w
zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;
7) spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci
majatkowych;
8) osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za przestepstwo
popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary;

10) wykonawców, którzy nie spelniaja warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1 pkt 1-3.
2. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie równiez wykonawców, którzy:
l) wykonywali czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub poslugiwali sie w celu
sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, z wyjatkiem autorów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, jezeli przedmiotem postepowania o udzielenie zamówienia sa prace
projektowe wynikajace z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporzadzonych przez tych
autorów;
2) zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania;
3) nie zlozyli oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów potwierdzajacych
spelnianie tych warunków;
4) nie wniesli wadium, w tym równiez na przedluzony okres zwiazania oferta, lub nie zgodzili sie na przedluzenie
okresu zwiazania oferta.

...............................................................
(pieczec i podpis osoby upowaznionej)

UMOWA-PROJEKT
Zawartaw dniu
r. roku pomi~dzy:
Powiatem Poznanskimreprezentowanymprzez ZarzaJlPowiatuz siedziba,wPoznaniu ul. Jackowskiego18, w imieniu
którego dzialajaj
1. Pan Jan Grabkowski- Starosta Poznanski,
2. Pan MarekWozniak- Wicestarosta
zwanym dalejZamawiajafYID
a
zwana,dalejDostawca,
Niniejsza umowa zostala zawarta zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z
pózno zm.).

§l.
Przedmiotem umowy jest dostawa, montaz i uruchomienie sprzetu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w
Poznaniu ul. Jackowskiego 18w ilosci:
serwer- Iszt.,

..
..
.
.

stacje robocze

-

7szt.,

monitoryLCD -- 8szt.,

zestaw komputerowy - Iszt.
notebook - l szt.,
. drukarka laserowa, sieciowa, mono - 3szt.,
drukarka laserowa, mono - l szt.
. oprogramowanie serwerowe:
- Microsoft Windows Server Standard 2003 MaLP PL + nosnik,
- Microsoft Windows Server CAL 2003 User CAL MOLP PL - 8szt.,
Szczególowy opis parametrów technicznych zamawianego sprzetu komputerowego zawarty zostal w zalaczniku nr l do
mmejszej umowy.

§ 2.
I.Dostawca zobowiazujesie do realizacji przedmiotuumowy wyszczególnionegow § l w terminie 7 dni od daty podpisania
mmejszej umowy.
2.Kosztytransportu oraz ubezpieczeniaprzedmiotuumowy i srodkówtransportu na czas dostawypokrywa Dostawca.
3.Strony sporzadzaja protokól odbioru
wykonana dostawe.

- przekazania,który bedzie podstawa do dokonaniaprzez Zamawiajacegozaplaty za

§ 3.
zl brutto
l.Strony ustalaja, ze wartosc przedmiotu umowy wynosi
(slownie:
) w tym podatek VAT 22 %.
:. Wynagrodzenie bedzie platne w ciagu 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego,przelewem na konto
Dostawcy. Dostawca wystawi fakture na podstawie podpisanego przez Strony protokolu odbioru - przekazania, a w wypadku
stwierdzenia usterek, po protokolarnym odebraniu ich usuniecia. W razie opóznienia platnosci Zamawiajacy zaplaci
ustawowe odsetki.
3.Dostawcajest zobowiazany do zaplacenia Zamawiajacemu nastepujacych kar umownych:
a) 10 % wartosci umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy odstapi od umowy z winy
Dostawcy;
b) 0,2 % wartosci przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki w wykonaniu umowy.
4.W przypadku powstania szkody przewyzszajacej wartosc kary umownej Zamawiajacy ma prawo zadac odszkodowania do
pelnej wartosci poniesionej straty.
S.W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Dostawcy przysluguje zwrot kosztów wynikajacych z zakresu
zrealizowanego przedmiotu zamówienia, pod warunkiem prawidlowego wykonania.

§ 4.
I.Dostawca oswiadcza,iz dostarczony sprzet komputerowyi oprogramowaniesa wolne od wad.
2. Dostawca udzielagwarancji:

J
b)
c)

..miesiecy na zestawy komputerowe;
miesiecy na serwer;
miesiecy na drukarki.

3. Dostawca oswiadcza, iz jest to gwarancja producenta na miejscu i obejmuje swiadczenie uslug w zakresie bezplatnych
napraw i czesci.
4. Dostawca oswiadcza, iz stacje robocze nie beda plombowane. Wymiana jakiegokolwiek podzespolu przez Zamawiajacego
nie spowoduje utraty gwarancji, która objety zostanie kazdy podzespól stacji roboczej.
5. W przypadku uszkodzenia czesci innej niz twardy dysk stacji roboczej, dopuszcza sie mozliwosc wymontowania dysku i
skierowania do naprawy pozostalej czesci zestawu, jezeli zawarte informacje na dysku sa niejawne lub Zamawiajacy nie chce
ich ujawnienia.
6. Czas reakcji serwisu na awarie: 4 godziny od pisemnego zgloszenia faxem/mailem. W przypadku gdy czas naprawy
przekracza l dzien roboczy, Dostawca zobowiazany jest dostarczyc w miejsce uszkodzonej jednostki sprzet zastepczy o
parametrach nie gorszych od parametrów uszkodzonego zestawu. W przypadku niedostarczenia zestawu zastepczego w
wymaganym terminie, Zamawiajacy moze wynajac zestaw zastepczy na koszt Dostawcy.
7. Wszelkie koszty napraw i dojazdu ponosi Dostawca. Prawidlowa eksploatacja i konserwacja urzadzen nalezy do
obowiazków Zamawiajacego.
8. Gwarancja liczonajest od daty sporzadzenia protokolu odbioru-przekazania, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
mowy.
9. Dostawca wystawi i wyda Zamawiajacemu karty gwarancyjne na dostarczony sprzet komputerowy, o którym mowa w § 1.
Wydanie kart nastapi wraz ze sporzadzeniem protokolu odbioru-przekazania.
10. Serwis gwarancyjny pelniony jest w siedzibie Zamawiajacego, we wszystkie dni robocze, w godzinach pracy
Zamawiajacego:
a) w poniedzialki od 9:00 do 17:00;
b) od wtorlll do piatku od 7:30 do 15:30.
II.Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie niniejszej umowy jest Dyrektor Wydzialu Administracyjnego.
§ 5.
l.W razie powstania sporu zwiazanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Strony zobowiazane sa
wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego.
2. W sprawach nie uregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówien
publicznych.
§ 6.
Spory wynikle w zwiazku z niniejsza umowa strony poddaja rozstrzygnieciu sadu wlasciwego ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.

§ 7.
Umowa zostala sporzadzonaw trzech jednobrzmiacychegzemplarzach,dwóch dla Zamawiajacegoi jednym dla Dostawcy.

Zamawiajacy

Dostawca

