
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO

I.Informac~ólne

POWIAT POZNANSKI
UL. JACKOWSKIEGO 18

60-509 POZNAN
www.bip.powiat.poznan.pl

tel. O61 8410 500
fax O61 8480 556

zwany dalej "Zamawiajacym"
zaprasza do udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EURO , na podstawie
art. 10 ust. l , zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SpecyfIkacjiIstotnych Warunków Zamówienia, zwanej
dalej "SIWZ".
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póznozm.), zwanej dalej "ustawa" oraz w sprawach nieuregulowanych ustawa,
przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

II. Przedmiot zamówienia:
Dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul.
Jackowskiego 18. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc skladania ofert czesciowych - maksymalnie 3 czesci CPV
30.00.00.00-9:

CZESC I - Stacje robocze, komputery przenosne, oprogramowanie - szczególowy opis w zalaczniku nr 1 do siwz
CZESC II - Drukarki i akcesoria - szczególowy opis w zalaczniku nr 2 do siwz
CZESC III - Urzadzenia aktywne - szczególowy opis w zalaczniku nr 3 do siwz

Zamawiajacy informuje, iz przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien uzupelniajacych, o których mowa w art. 67 ust. l
pkt 7 ustawy.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.

ID. Pozadany termin realizacji zamówienia:
Czesc I, II, III - 14 dni

IV. Opis warunków udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tych warunków:
1. O zamówienie moga ubiegac sie Wykonawcy,którzy:

1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,jezeli ustawy nakladaja obowiazek
posiadania takich uprawnien;

2) posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie do wykonaniazamówienia;
3) posiadaja niezbedny potencjal techniczny do wykonaniazamówienia;
4) dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
5) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i fmansowejzapewniajacej wykonaniezamówienia;
6) nie podlegaja wykluczeniuz postepowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy);

Ocena spelniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formula "spelnia - nie spelnia",
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach wyszczególnionych w pkt V niniejszej SIWZ. Z tresci
zalaczonych dokumentów musi wynikac jednoznacznie, iz w/w warunki wykonawca spelnil. Uzupelnienie wymaganych
dokumentów nie jest mozliwe po uplywie terminu skladania ofert, chyba ze, ich nie uzupelnienie skutkowaloby
uniewaznieniem postepowania.
Nie spelnienie chociazby jednego z w/w warunków skutkowac bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania.
Oferta Wykonawcy wykluczonego traktowana bedzie jako odrzucona.

V. Informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia
warunków udzialu w postepowaniu.
1. Oferta musi zawierac nastepujace dokumenty:

1) wypelniony formularz ofertowy wg zalaczonego wzoru (na kazda czesc, na która oferent zamierza zlozyc oferte,
musi zostac zlozony oddzielny formularz z dokladnymokresleniem, której czesci dotyczy)

2) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej
potwierdzajacy, iz Wykonawca prowadzi dzialalnosc w zakresie wykonywania prac objetych zamówieniem
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert,

3) oswiadczenie, ze Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, okreslone wart. 22 ust. l ustawy wedlug
zalaczonego wzoru;

4) aktualne zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wlasciwego oddzialu Zakladu
Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacych odpowiednio,
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ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne,
lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu -wystawionych nie wczesniej niz 3
miesiace przed uplywem terminu skladania ofert;

5) wykaz wszystkich zamówien zrealizowanych przez Wykonawce w okresie ostatnich 3 lat (rozpoczetych i
zakonczonych w latach 2002-2005) , a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie,
odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia dostawa stanowiacym przedmiot zamówienia, z podaniem ich
wartosci oraz daty i miejsca wykonania oraz zalaczeniemminimum 2 dokumentówpotwierdzajacych, ze dostawy
te zostaly wykonane nalezycie.

6) oswiadczenie o warunkach gwarancji i serwisu
7) zaakceptowanyprojekt umowy stanowiacyzalacznik do niniejszej siwz.
8) kserokopie dokumentu wadialnego (patrz rozdz. VI)
9) certyfikat zgodnosci z oznaczeniem CE zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

(Dz. U. z 2002 r. Nr 166 poz. 1360)
10) szczególowa kalkulacje cenowa oferowanego sprzetu - dotyczy kazdej pozycji wyszczególnionejw odpowiednim

zalaczniku;
11) szczególowy opis parametrów technicznych oferowanego sprzetu z uwzglednieniem wszystkich pozycji

zawartych w zalacznikach dotyczacych opisu przedmiotu zamówienia.

2. Dokumenty moga byc przedstawione w formie oryginalów albo kopii poswiadczonych za zgodnosc z oryginalem przez
upowaznion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy (patrz równiez rozdz. VI).

3. Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem winno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy identyfikacje podpisu ( np.
wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacejkopie dokumentuza zgodnosc z oryginalem)

4. W przypadku poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentów przez osob(e)y nie wymienio(a)e w
dokumencie rejestrac)jnym( ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dolaczyc stosowne pelnomocnictwo.
Pelnomocnictwo powinno byc przedstawione w formie oryginalu lub poswiadczone notarialnie za zgodnosc z
oryginalem kopii.

5. W przypadku konsorcjum, kazdy z przedsiebiorców tworzacych konsorcjum sklada oddzielnie dokumenty wymienione
w pkt 2,3,4,8. W odniesieniu do pozostalych dokumentówkonsorcjum skladajeden wspólny dokument.

6. Zamawiajacy moze, zadac w wyznaczonym przez siebie terminie wyjasnien dotyczacych przedstawionych przez
Wykonawców dokumentów.

VI. Opis sposobu przv!!otowania ofert.
l. Oferte nalezy zlozyc wg formularza ofertowego stanowiacegozalacznik nr l do niniejszej SIWZ.
2. Tresc zlozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.
3. Oferta powinna byc napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwala i czytelna technika
oraz podpisana przez osobe(y) upowazniona do reprezentowaniafIrn1Yna zewnatrz i zaciagania zobowiazan w wysokosci
odpowiadajacej cenie oferty.
4. Wykonawca ma prawo zlozyc tylkojedna ofertena kazda z 3 czesci.

5. Oferta i zalaczniki do oferty ( oswiadczenia i dokumenty) musza byc podpisane przez upowaznion(ego)ych
przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

l) W przypadku skladania dokumentów w formie kopii, musza one byc poswiadczone za zgodnosc oryginalem
przez upowaZllion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem winno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy identyfikacje podpisu
(np. wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacejkopie dokumentu za zgodnosc z oryginalem)

W przypadku poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentów przez osob(e)y nie wymienio(a)e w
dokumencie rejestracyjnym( ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dolaczyc stosowne pelnomocnictwo.
Pelnomocnictwo powinno byc przedstawione w formie oryginalu lub poswiadczone notarialnie za zgodnosc z
oryginalem kopii.

6. Kazda zapisana strona oferty musi byc ponumerowanakolejnymi numerami.

7. Zamawiajacy zaleca, aby oferta wraz z zalacznikami byla zestawiona w sposób uniemozliwiajacy jej samoistna
dekompletacje (bez udzial osób trzecich) oraz uniemozliwiajacy zmiane jej zawartosci bez widocznych sladów
naruszenia, np. cala oferte Wykonawca moze przesznurowac, a konce trwale zabezpieczyc zszyc wszystkie strony
oferty na co najmniej dwie zszywki itp.;

2)

3)

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty ( w tym zalacznikach do oferty) musza byc podpisane przez osob(e) y
podpisujac(a)e oferte. Podpis winien byc naniesiony w sposób umozliwiajacyjego identyfikacje ( np. wraz z imienna
pieczatka)

9. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówien publicznych oferty skladane w
postepowaniu o zamówienie publiczne sa jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia, ~tkiem
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informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
konkurencji, jesli Wykonawca, nie pózniej niz w terminie skladania
udostepniane.

1) Przez tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 T.o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993T.,poz. 211, z póznozm.) rozumie sie nieujawnione
do wiadomosci publicznej infonnacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne
infonnacje posiadajace wartosc gospodarcza, co do których przedsiebiorca podjal niezbedne dzialania w celu
zachowania ich poufnosci, tzn. zastrzegl skladajac oferte, iz nie moga byc one udostepnione innym uczestnikom
postepowania.
2) Stosowne zastrzezenie Wykonawca winien zlozyc na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cala

oferta zostanie ujawniona na zyczenie kazdego uczestnika postepowania.
3) Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa byly przez Wykonawce

zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica przedsiebiorstwa", lub spiete
(zszyte) oddzielnie od pozostalych,jawnych elementówoferty.

Uwaga: Zastrzezenie informacji, które nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkowac
bedzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1pkt l ustawy Prawo zamówien publicznych.

4) Wykonawca w szczególnosci nie moze zastrzec informacji dotyczacych ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków platnosci zawartych w ofercie (pOT.art. 96 ust. 4 ustawy).

5) Udostepnianie ofert odbywac sie bedzie na ponizszych zasadach: Zainteresowany Wykonawca, po otwarciu ofert
zlozy do Zamawiajacego pisemny wniosek o ich udostepnienie. Zamawiajacy, po sprawdzeniu, które infonnacje
zawarte w ofertach podlegaja udostepnieniu, umozliwi niezwlocznie Wykonawcy, w uzgodnionym tenninie
zapoznanie sie z ofertami.

10.Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty, z zastrzezeniem art. 93 ust.
4 ustawy.
11. Wykonawcy moga wspólnie ubiegac sie o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum).
W takim przypadku ich oferta musi spelniac nastepujace wymagania:

1) wykonawcy przedloza wraz z oferta umowe okreslajaca strony umowy, cel dzialania, okres waznosci umowy,
sposób ich wspóldzialania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez kazdego z nich, sposób
odpowiedzialnosci (wymaga sie solidarnej odpowiedzialnosciwykonawców).

2) Kazdy wykonawca obowiazany jest wskazac, iz posiada doswiadczenie w wykonywaniu zamówienia
przewidzianego do wykona!1ia,

3) w odniesieniu do wymagan postawionych przez Zamawiajacego,kazdy z przedsiebiorców wchodzacy w sklad
konsorcjum oddzielnie musi udokumentowac, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
1-9 ustawy Prawo zamówienpublicznych,

4) oferta musi byc podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiazywalawszystkich wykonawców wystepujacych
wspólnie,

5) wykonawcy wystepujacy wspólnie musza ustanowic pelnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub/oraz do zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówieniapublicznego. Umocowaniemusi wynikac z tresci umowy konsorcjum.

Uwaga: tresc pelnomocnictwapowinna dokladnie okreslac zakres umocowania.
6) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywanebeda wylacznie z pelnomocnikiem (liderem),
7) wypelniajac fonnularz ofertowy, jak równiez inne dokumenty powolujace sie na "Wykonawce"; w miejscu

"np. nazwa i adres Wykonawcy" nalezy wpisac dane dotyczace wszystkich uczestników konsorcjum, a nie
tylko pelnomocnikakonsorcjum.

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
ofert, zastrzegl, ze nie moga one byc

VII. Wvma2:ania dotyczace wadium
1. Kazda oferta musi byc zabezpieczona wadium o wartosci:
a) CZESC I - zl;
b) CZESC II - zl;
c) CZESC III - zl;
2. Wadium moze byc wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:

l) pieniadzu,
2) poreczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada

2000 T.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
3. Wadium w formie pienieznej nalezy wniesc przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank Handlowy
O/Poznan, konto nr 77103012470000000034916241.

Wadium wnoszone w formie: poreczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczeniach
udzielanych przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiebiorczosci, nalezy zlozyc w formie oryginalu w kasie Zamawiajacego
(parter). Kserokopie dokumentu wadialne!!o z adnotacja kasjera o dacie i 2:odzinie przyjecia nalezY dolaczyc do
oferty. (adnotacja kasjera nie jest wvma!!ana na kserokopii dokumentu wadialne2:o w przypadku wniesienia
wadium przelewem na konta Zamawiajace!!:o.



4.Z tresci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikac jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi
byc podpisana przez upowaznionego (upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien byc sporzadzony w
sposób umozliwiajacy jego identyfikacje np. zlozony wraz z imienna pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i
nazwiska). Z tresci 2:warancii winno wynikac bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie z2:loszone przez
Zamawiajace2:o w terminie zwiazania oferta, zobowiazanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty
wadium w okolicznosciach okreslonych wart. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówien publicznych.

5.Wadium musi byc wniesione najpózniej do wyznaczonegoterminu skladania ofert, tj. do dnia r., do godz. 11°°.
6.Wniesienie wadium w pieniadzu bedzie skuteczne, jezeli w podanym terminie znajdzie sie na rachunku bankowym
Zamawiajacego.
7.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalna forma wadium zostanie wykluczony z
postepowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucona.
8.Dyspozycje w zakresie zwrotu wniesionych w pieniadzu wadiów, Zamawiajacyprzekaze do banku niezwlocznie po:

1) uplywie terminu zwiazania oferta,
2) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania tej

umowy,
3) uniewaznieniu postepowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iz protesty

zostaly ostatecznie rozstrzygniete lub uplynal termin do ich wnoszenia,
9. Zamawiajacy niezwlocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy:

1) który wycofal oferte przed uplywem terminu skladaniaofert,
2) który zostal wykluczony z postepowania,
3) którego oferta zostala odrzucona,

10. Wadium Wykonawcy,którego oferta zostala wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkamiw
przypadku, gdy Wykonawca:

1) odmówil podpisania umowy na warunkachokreslonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stalo sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

Vill. Termin zwiazania oferta
Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie z wraz z uplywem terminu skladania ofert.

2) Koperta wewnetrznapowinna byc opatrzona takze nazwa i adresem Wykonawcy.
3) Oferte skladana za posrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej nalezy przygotowac w sposób

okreslony w pkt. 1 i 3 oraz przeslac w zewnetrznym opakowaniu zaadresowanym w nastepujacy sposób:

2) Konsekwencje zlozenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwyklej korespondencji i nie
dostarczeniejej na miejsce skladania ofert w terminie okreslonym w SpecyfIkacji Istotnych Warunków Zamówienia)
ponosi Wykonawca.

3) Wykonawca na zyczenie otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty wraz z numerem,jakim oznakowano oferte.
4) Oferta zlozona po terminie zostanie odrzucona.

2. Otwarcie ofert nastapi dnia r. o godz. 11:05, w siedzibie zamawiajacego Starostwie Powiatowym w
Poznaniu ul. Jackowskiego 18 sala 315 pietro III.

Wykonawcy moga uczestniczyc w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadl'1l nieobecnosci Wykonawcy przy
otwieraniu ofert, zamawiajacy przesle informacje z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.
X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami oraz informacje o sposobie
porozumiewania sie Zamawiaiace2:o z Wykonawcami i przekazywania oswiadczen i dokumentów.
1) Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do porozumiewaniasie z Wykonawcamisa:
W sprawach procedury przetargowej
Aleksandra Waszak -Dyrektor Wydzialu Administracyjnegotel. (O61) 8410 574
W sprawach dotyczacych przedmiotu zamówienia



Malgorzata Radomska- Kierownik ReferatuInformatyki tel. (O61) 8410 739
1) Wykonawca moze zwracac sie do Zamawiajacegoo wyjasnieniadotyczacewszelkich watpliwosci zwiazanych ze

SpecyfIkacja Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i zlozenia oferty, kierujac swoje
zapytania na pismie pod adres: StarostwoPowiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan. Zapytania
moga byc skladane faksempod numer: 0618480556poczta elektroniczna:
aleksandra.waszak@powiatpoznan.pl
malgorzata.radomska@powiat.poznan.pl

2) pod warunkiem niezwlocznego potwierdzenia tresci zapytania na pismie (np. przeslania wlasnorecznie
podpisanego zapytaniapoczta).

3) Zamawiajacy niezwlocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwiazane z prowadzonym postepowaniem
pod warunkiem, ze zapytanie zostanie zlozone w siedzibie Zamawiajacego nie pózniej niz na 6 dni przed
terminem skladania ofert.

4) Tresc wyjasnienia zostanie przekazana jednoczesnie wszystkim Wykonawcom, którym doreczono Specyfikacje
Istotnych WarunkówZamówieniabez wskazania zródla zapytania.

5) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu skladania ofert, Zamawiajacy moze
zmodyfikowac tresc Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokonana modyfikacje Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, którym doreczono Specyfikacje
Istotnych Waronków Zamówienia.
W przypadku, gdy zmiana powodowac bedzie koniecznosc modyfikacji oferty, Zamawiajacy przedluzy termin skladania
ofert z uwzglednieniem czasu niezbednegodo wprowadzeniatych zmian w ofertach.

XI. Modyfikacja i wycofanie oferty
1) Wykonawca moze wprowadzic zmiany, poprawki, modyfIkacje i uzupelnieniado zlozonej oferty pod warunkiem, ze

Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienieo wprowadzeniuzmian, poprawek itp. Przed terminem skladania ofert.
2) Powiadomienie o wprowadzeniuzmian musi byc zlozone wg takich samych zasadjak skladana oferta ( patrz rozdzial

IX SIWZ) tj. w zamknietejkopercie, odpowiednio oznakowanejz dopiskiemZAMIANA
3) Koperty oznakowane dopiskiem "ZAMIANA" zostana otwarte na sesji otwarcia ofert przy otwieraniu oferty

Wykonawcy, który wprowadzil zmiany i po stwierdzeniupoprawnosci procedury dokonania zmian, zostana dolaczone
do uprzednio zlozonej oferty.

4) Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert wycofac sie z postepowania przez zlozenie pisemnego
powiadomienia w siedzibie Zamawiajacego.

5) Koperta zewnetrzna oferty wycofanej zostanie otwarta w pierwszej kolejnosci na sesji otwarcia ofert. Koperty
wewnetrzne ofert wycofYwanychnie beda otwierane.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Cene oferty nalezy obliczyc uwzgledniajac zakres zamówienia okreslony w niniejszej siwz.

XIII. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert.
Przy wyborze oferty zamawiajacy bedzie sie kierowal nastepujacym kryterium i ich znaczeniem:

-cena ofertowa - 100 %,
Wg kryterium cena:

Cena najnizsza sposród zlozonych ofert
Cena = x 100 pkt,

Cena badanej oferty
1) Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która uzyska najwieksza ilosc punktów.
2) W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie mógl dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to ze zostaly

zlozone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy zlozyli te oferty, do zlozenia w okreslonym przez
niego terminie ofert dodatkowych.

3) Wykonawcy skladajacy dodatkowe oferty nie moga zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowanew zlozonych ofertach.
4) Zamawiajacy poprawi oczywiste omylki zgodnie z przepisami okreslonymi art. 88 ustawy - Prawo zamówien

publicznych. O poprawieniu oczywistych omylek zamawiajacy powiadomi wszystkich wykonawców. Wykonawcy,
których cena oferty zostala poprawiona zgodnie z Prawem zamówien publicznych w terminie 7 dni od dnia
otrzymania powiadomienia o poprawieniu oczywistych omylek maja obowiazek wyrazic zgode na ich poprawienie.
Nie wyrazenie zgody w wyznaczonym terminie skutkowac bedzie odrzuceniem oferty. .

5) Zamawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym
w ustawie prawo zamówien publicznych oraz SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane w rozdz. XIII kryterium wyboru -cena.

XIV. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publiczne2o.
1) Zamawiajacy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na pismie o wynikach postepowania

wszystkich wykonawców, którzy ubiegali sie o udzielenie zamówienia.

---



2) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy, Zamawiajacy wybierze
oferte najkorzystniejsza sposród pozostalychwaznych ofert.

XV. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przvslul!:uiacvch Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie
zamówienia publicznel!:o
Wykonawcom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznal lub moze doznac uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Prawo zamówien publicznych przysluguja srodki ochrony prawnej
okreslone w dziale VI ustawy Prawo zamówien publicznych.

Wykonawca ma prawo zlozyc protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powzial lub mógl powziac wiadomosc o
okolicznosciach stanowiacych podstawejego wniesienia, z zastrzezeniem, iz protest dotyczacy postanowien SIWZ wnosi
sie nie pózniej niz 3 dni przed uplywem terminu skladania ofert.

Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez osobe nieuprawnionaZamawiajacy odrzucabez rozpatrywania.

Protest musi byc wniesiony na pismie i umotywowany.
Protest winien wskazywac:

l) oprotestowanaczynnosc albo zaniechanie Zamawiajacego,
2) zadanie Protestujacego,
3) zwiezle przytoczeniezarzutów oraz okolicznosci faktycznychi prawnych uzasadniajacychwniesienie protestu.

Wniesienie protestu mozliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozstrzygniecie protestu przez Zamawiajacego nastepuje w terminie 5 dni od daty jego wniesienia. Brak rozstrzygniecia
protestu w tym terminie uwaza sie za jego oddalenie.

Od oddalenia lub odrzuceniaprotestu Wykonawcy przysluguje odwolanie.
Odwolanie wnosi sie do Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych w terminie pieciu dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia
protestu lub uplywu terminu do rozstrzygniecia protestu,jednoczesnie informujaco wniesieniu odwolania Zamawiajacego.
Wnoszac odwolanie Wykonawca zobowiazanyjest wniesc wpis.
Dowód uiszczenia wpisu nalerj dolaczyc do odwolania.
Na wyrok zespolu arbitrów oraz postanowienia zespolu arbitrów konczace postepowanie odwolawcze przysluguje skarga
do sadu okregowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajacego.
Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Urzedu w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia zespolu arbitrów,
przesylajac jednoczesnie jej odpis Zamawiajacemu.

Skarga powinna czynic zadosc wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierac oznaczenie
zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takze wniosek o
zmiane orzeczenia w calosci lub w czesci.



ZALACZNIK NR l DO SIWZ
CZESC I - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Stacje robocze, komputery przenosne, oprogramowanie.

I. Specyfikacja techniczna stacji roboczych (zestaw nr 1) - 20 szt.:. procesor o wydajnosci min. procesora Intel CeleronD326 2.53 GHz, chichy wentylator,. plyta glówna: zintegrowana karta graficzna, karta dzwiekowa, karta sieciowa,
. pamiec: 512MB DDR, min. PC-333MHz, max. CL=2.5,
. dysk twardy: min. 80 GB, 7200 RPM, min. 8MB cache, Serial ATA II,
. DVD-ROM min. x16/x48,
. FDD 1,44 MB, 3.5",. obudowa:midi-towerATX, zasilaczmin.350WzPFC,2 x USBz przoduobudowy,. mysz optyczna, PS/2 z rolka, dlugosc kabla min. 150cm,podkladka,
. klawiatura PS/2, dlugosc kabla min. 140cm,
. zasilacz awaryjny- UPS min. 350VA, minimum dwa wyjscia zasilajace,. zainstalowany MS Windows XP Professional PL OEM z kluczem licencyjnym zgodnym z podanym na etykiecie

przyklejonej do obudowy,
. zainstalowany MS Orfice 2003 Standard MOLP PL GOV,. zainstalowane wszystkie aktualne poprawki

i Microsoft Orfice 2003 Standard PL,. deklaracja zgodnosci CE dla calego komputera,. instrukcja obslugi,. indywidualnyraport zainstalowanego sprzetu i oprogramowania(zawierajacego równiez klucze licencyjne),
. kabel UTP kat. 5E o dlugosci 3m, zakonczony zlaczami RJ45.. gwarancja: 36 miesiecy.

na: Microsoft Windows XP Professional

II. Specyfikacja techniczna stacji roboczej (zestaw nr 2) - 1 szt.:. Intel SE7210TP1-E SCSI,. Intel Pentium 4630 (S775) 3.00 GHz HT (2MB cache) BOX,. 2 X Seagate Cheetah lOK.7 73 GB
. KingstonDDR 1024MBPC-400 ECC. Obudowa Chieftec BH-OlB-B-SL - 400W. napedy: FDD , DVD+/-RW BOX,. klawiatura PS/2, mysz optyczna PS/2

lub sprzet równowazny

ill. Specyfikacja techniczna monitorów LCD 17" - 69 szt.:. wspólczynnik kontrastu min. 600:1,. jasnosc min. 300 cd/m2,. wielkosc plamki max. 0,264 mm,. czas odpowiedzi max.12ms,. kat widzenia (poziomy) min. 160 stopni,. kat widzenia (pionowy) min. 160 stopni,. gwarancja: 36 miesiecy.

IV .FS Amilo Pro V2045 (APED2045-8EIPL) lub równowazny (2szt.),. zainstalowany MS Windows XP ProfessionalPL OEM z kluczem licencyjnym zgodnym z podanym na
etykiecie przyklejonej do obudowy,. zainstalowany MS Orfice 2003 StandardMOLP PL GOV,

. mini mysz optyczna, torba,. gwarancja m.in. 24 miesiecy.

V. Toshiba Portege M300 Centrino PM753!XP Pro/12.1Iub równowazny (!szt.),
. zainstalowany MS Windows XP ProfessionalPL OEM z kluczem licencyjnym zgodnym z podanymna

etykiecie przyklejonej do obudowy,. zainstalowany MS Orfice 2003 StandardMOLP PL GOV,. mini mysz optyczna, torba,. gwarancja m.in. 36 miesiecy.

VI. Asus M6VA - 8019 lub notebook równowazny (1szt.),
. zainstalowany MS Windows XP Professional PL OEM z kluczem licencyjnym zgodnym z podanymna

etykiecie przyklejonej do obudowy,

---



. mini mysz optyczna, torba,
zainstalowany MS Office 2003 StandardMOLP PL GOV,
gwarancja m.in. 24 miesiecy.

..
VU. FS Amilo Pro V2040 (APED2040-8I1PL) lub notebook równowazny (Iszt.),

. zainstalowanyMS Windows XP ProfessionalPL OEM z kluczem licenc)jnym zgodnym z podanym na
etykiecie przyklejonej do obudowy,. mini mysz optyczna, torba,. gwarancjam.in. 24 miesiecy.

Vill. Microsoft Windows Server CAL 2003 English Government OPEN User CAL (25szt.),

IX. Symantec AntiVirus Corporate Edition 10.0 for Workstations & Network Servers PL ( I rok) - (25szt.),

X. Rozszerzenie oprogramowania Statlook (wersja 1.5) o 25 licencji na agentów.

ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ

CZESC II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Drukarki i akcesoria

I.
U.
Ul.
IV.
V.
VI.

Kyocera FS-I020DN lub drukarka równowazna (4szt.),
Kyocera FS-1920N + dupleks DU-611ub drukarka równowazna (2s21.),
Kyocera FS-1920N + dupleks DU-61 + podajnik kopert EF-60 lub drukarka równowazna
Kyocera FS-1118 MFP + kabel USB lub drukarka równowazna (I szt.).
HP OfficeJet 7210 + kabel USB lub drukarka równowazna (2s21.)
Modul dupleksu Kyocera DU-61 (Iszt.)

(Iszt.)

ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ
CZESC III - OPIS PRZEDMIOTU ZAlVfÓWIENIA
Urzadzenia aktywne

Switch 3com 4226T (ls21.)



"""""""""""""""""

(pieczec wykonawcy)

OFERTA CENOWA CZESC I

JaJMy, nizej podpisany/i """ """""" ....

dzialajacw imieniui na rzecz:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'" .....................

(pelna nazwa wykonawcy)

""""""""""""""""""""""""""" """

(adres siedziby wykonawcy)

REGON NrNIP...................................................
Nr konta bankowego:... .. . . .. . ... . .. .. ... . . . ... . .. . .. ... . .. ... ... . ... .. . .
Nr tel ...Nr faksu ........
e- mail. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. .

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawe sprzetu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu", skladam/y niniejsza
oferte.

CENA ZA CZESC I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Cena brutto zl,

slownie zl,
w tym podatek VAT 22 %, tj zl,

cena netto zl,
slownie zl

1.Dostawy stanowiace przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:
2.Na dostarczony sprzet udzielamy Zamawiajacemu gwarancji na okres miesiecy.
3.0swiadczamy, 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;
4.0swiadczamy, ze spelniamy warunki 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 póznozm.);
5.0swiadczamy, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w SIWZ.
6.Wadiumo wartosci wnieslismy w dniu w formie:
...........................................................................
7.W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiazujemy sie do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w
siwz zgodnie z trescia zlozonej oferty, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiajacego.
8.W przypadku wystapienia okolicznosci, o których mowa wart. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówien publicznych,
nie bedziemy zglaszac roszczen do wniesionego wadium;
9.0ferta zostala zlozona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr ...........
10.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 takie nie
moga byc ogólnie udostepnione.
ll.lntegralna czesc oferty stanowia nastepujace dokumenty:**

1/ .................................................
2/..................................................
3/.................................................

4/................................................
...........................................................

/upelnomocnieni przedstawiciele oferenta!
data, podpis, pieczec

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

--------



"""""""""""""""""

(pieczec wykonawcy)

OFERTA CENOWA CZESC fi

Ja!My,nizej podpisany/i "............
dzialajacw imieniu i na rzecz:

, .........

(pelna nazwa wykonawcy)

..................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

REGON ..NrNIP ...................
Nr konta bankowego: ,.....................................
Nr tel ...Nr faksu .......................
e-maiL ............

w odpowiedzina ogloszenieo przetargunieograniczonymna:
"Dostawe sprzetu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu", skladam/y niniejsza
oferte.

CENA ZA CZESC fi PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Cena brutto .zl,

slownie ...... zl,
w tym podatek VAT 22 %, tj zl,

cena netto.. .zl,
slownie.. ...... ... zl

I.Dostawy stanowiace przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:
2.Na dostarczony sprzet udzielamy Zamawiajacemu gwarancji na okres miesiecy.
3.0swiadczamy, 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;
4.0swiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postepowaniu okreslone wart. 22 usi. l ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówienpublicznych(Dz. U. Nr 19,poz. 177z póznozm.);
S.Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w SIWZ.
6.Wadiumo wartosci wnieslismy w dniu , w formie:

,.........

7.W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiazujemy sie do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w
siwz zgodnie z trescia zlozonej oferty, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiajacego.
8.W przypadku wystapienia okolicznosci, o których mowa wart. 46 ust. S ustawy - Prawo zamówien publicznych,
nie bedziemy zglaszac roszczen do wniesionego wadium;
9.0ferta zostala zlozona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od m do nr ...........
10.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 takie nie
moga byc ogólnie udostepnione.
11.Integralna czesc oferty stanowia nastepujace dokumenty:**

1/ .................................................
2/..................................................
3/.................................................

4/................................................
...........................................................

/upelnomocnieni przedstawiciele oferenta!
data, podpis, pieczec

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



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

(pieczec wykonawcy)

OFERTA CENOWA CZESC ID

JaJMy, nizej podpisany/i """"""""""""""""""""""""""".............................

dzialajac w imieniu i na rzecz:
. . ... ... . .... .. .. . . . ...,... .. .. . . .. .. . . ... .. . . . . .. . .. .. . ... ... . .. . ..."

(pelna nazwa wykonawcy)

"""""'" """""""""""""""""""""""""""'" .....

(adres siedziby wykonawcy)

REGON NrNll' ,.......

Nr konta bankowego:.......................................................................................
Nr tel ...Nr faksu .....
e-maiL .......

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawe sprzetu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu", skladam/y mmejsza
oferte.

CENA ZA CZESC ID PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Cena brutto zl,

slownie zl,
w tym podatek VAT 22 %, tj zl,

cena netto zl,
slownie.. ..., ... zl

I.Dostawy stanowiace przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:
2.Na dostarczony sprzet udzielamy Zamawiajacemu gwarancji na okres miesiecy.
3.0swiadczamy, 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;
4.0swiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postepowaniu okreslone wart. 22 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pózno zm.);
S.Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w SIWZ.
6.Wadiumo wartosci wnieslismy w dniu w formie:

,..................................................

7.W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiazujemy sie do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w
siwz zgodnie z trescia zlozonej oferty, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiajacego.
8.W przypadku wystapienia okolicznosci, o których mowa wart. 46 ust. S ustawy - Prawo zamówien publicznych,
nie bedziemy zglaszac roszczen do wniesionego wadium;
9.0ferta zostala zlozona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr ...........
10.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 takie nie
moga byc ogólnie udostepnione.
ll.Integralna czesc oferty stanowia nastepujace dokumenty:**

1/ .................................................
2/..................................................
3/.................................................

4/................................................
...........................................................

/upelnomocnieni przedstawiciele oferenta!
data, podpis, pieczec

Uwaga:
* Niepotrzebne sh'eslic
** Jezeli dolaczane sa odpisy dokumentów lub ich kopie, to musza byc one poswiadczone przez Wykonmvce za
zgodnosc z OIyginalem



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

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

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

/Podpis upowaznionego przedstawiciela oferenta!

L.p. Rodzaj i zakres Zamówienia Calkowita Termin realizacji Nazwa zamawiajacego
wartosc



.. ...........
(pieczec wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Ja!My, nizej podpisany/i. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. . . . . ... .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. ...
dzialajac w imieniu i na rzecz:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'" .....

(pelna nazwa wykonawcy)

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonymna:
"Wykonanie termomodernizacji budynków w Zespole Szkól w Mosinie", oswiadczam/y na podstawie art. 22 ust. l
ustawy, ze wykonawca,którego reprezentuje/my:

l) posiada uprawnienia do wykonania dzialalnosciz zakresuprzedmiotu zamówienia,
2) posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuje osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia,
3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i [mansowejzapewniajacej wykonanie zamówienia,
4) nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówien publicznych.

, dnia r.

. ... ... .. . ... . .. .. . ... .. ... . .. . .. . . .. . .. . . .. ... .....
(podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy)



UM..OW A - PROJEKT

Zawarta w dniu r. roku pomiedzy:
Powiatem Poznanskim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu z siedziba w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, w
imieniu którego dzialaja:
1. Pan Jan Grabkowski - Starosta Poznanski,
2. Pan Tomasz Lubinski -Wicestarosta
zwanym dalej Zamawiajacym
a
zwana dalej Dostawca,
Niniejsza umowa zostala zawarta zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177
zpózn. zm.).

§ 1.
Przedmiotem umowy jest dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w
Poznaniu ul. Jackowskiego 18 w ilosci.
Szczególowy opis parametrów technicznych zamawianego sprzetu komputerowego zawarty zostal w zalacznikach m l, 2,
3 do niniejszej umowy.

§ 2.
l.Dostawca zobowiazuje sie do realizacji przedmiotu umowy wyszczególnionego w § I w terminie 7 dni od daty
podpisania niniejszej umowy.
2.Koszty transportu oraz ubezpieczenia przedmiotu umowy i srodków transportu na czas dostawy pokrywa Dostawca.

3.Strony sporzadzaja protokól odbioru - przekazania, który bedzie podstawa do dokonania przez Zamawiajacego zaplaty
za wykonana dostawe.

§ 3.
I.Strony ustalaja, ze wartosc przedmiotu umowy wynosi:
(slownie: ) w tym podatek VAT 22 %.
2. Wynagrodzenie bedzie platne w ciagu 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego, przelewem na konto
Dostawcy. Dostawca wystawi fa1..1:urena podstawie podpisa.'1egoprzez 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 Zamawiajacemunastepujacychkar 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 wykonaniuumowy.
4.W przypadku powstania szkody przewyzszajacej wartosc kary umownej Zamawiajacy ma prawo zadac odszkodowania
do pelnej wartosci poniesionej straty.
5.W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Dostawcy przysluguje zwrot kosztów wynikajacych z
zakresu zrealizowanego przedmiotu zamówienia, pod warunkiemprawidlowego wykonania.

zl brutto

§ 4.
l.Dostawca oswiadcza, iz dostarczony sprzet komputerowy, drukarki i oprogramowanie sa wolne od wad.
2. Dostawca udziela gwarancji:
a) miesiecy na zestawy komputerowe;
b) 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 wymontowaniadysku
i skierowania do naprawy pozostalej czesci zestawu,jezeli zawarte informacje na dysku sa niejawne lub Zamawiajacy nie
chce ich ujawnienia.

6. Dostawca oswiadcza, iz w przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tej samej jednostki, zobowiazuje sie dostarczyc
nowajednostke wolna od wad.

7. 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 zastepczyna koszt Dostawcy.

8. W przypadku gdy ilosc awarii dla stacji roboczej przekracza wiecej niz 3, Dostawca zobowiazanyjest dostarczyc w
miejsce uszkodzonejjednostki sprzet zastepczy o parametrachnie gorszych od parametrów uszkodzonegozestawu.



9. Wszelkie koszty napraw i dojazdu ponosi Dostawca. Prawidlowa eksploatacja i konserwacja urzadzen nalezy do
obowiazków Zamawiajacego.

10. Gwarancja liczona jest od daty sporzadzenia protokolu odbioru-przekazania, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
umowy.

11. Dostawca wystawi i wyda Zamawiajacemu karty gwarancyjnena dostarczony sprzet komputerowy, o którym mowa w
§1.

Wydanie kart nastapi wraz ze sporzadzeniem protokolu odbioru-przekazania.

12. 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 wtorku do piatku od 7:30 do 15:30.

l3.Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie niniejszej umowyjest Dyrektor WydzialuAdministracyjnego.

§ 5.
1.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 sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwóch dla Zamawiajacego i jednym dla
Dostawcy.

Zamawiajacy Dostawca


