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I. Nazwa i adres zamawiającego 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu 
Ul. Szpitalna 1 
41-219 Sosnowiec 
 
Regon: 240837054 
NIP: 644-337-38-32 
Tel. (032) 296-42-98 
Fax (032) 263-57-19 
www.szpital.sosnowiec.pl 
zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji  
zamówienia: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. 

Zamówienie składa się z 13 części tzw. pakietów, z których kaŜdy stanowi oddzielny 
przedmiot zamówienia : 

Pakiet nr 1 - Osprzęt sieciowy pasywny – 1 kpl  kod CPV: 32.52.00.00-4  

1.1. Szafa serwerowa stojąca – 1 szt. 
1.2. Szafa serwerowa wisząca dzielona – 1 szt. 
1.3. Panel krosowniczy – 4 szt. 
1.4.  Organizer kabli – 4 szt. 
1.5.  Kabel UTP kategoria 5e PVC 4 pary, 305m – 10 szt.  
1.6.  Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, kat. 5e, PVC, 0.5m – 100 szt. 

 
Pakiet nr 2 -  Osprzęt sieciowy pasywny – 1 kpl  kod CPV: 32.52.00.00-4 

2. Osprzęt sieciowy pasywny 
2.1.  Osprzęt elektroinstalacyjny 

2.1.1. Gniazdo natynkowe elektryczne – 30 szt. 
2.1.2. Gniazdo natynkowe logiczne – 10 szt. 
2.1.3. Gniazdo natynkowe logiczne – 20 szt. 
2.1.4. Kanał elektroinstalacyjny – 100 mb. 

 
Pakiet nr 3 -  Osprzęt sieciowy aktywny – 1 kpl  kod CPV: 32.52.00.00-4 

3.1. Przełącznik sieciowy 50-Port (48x10/100, 2xGiga RJ45/SFP) klasy 3Com Switch 4500 
3CR17562-91-ME lub równowaŜny – 2 szt.  

3.2. Przełącznik sieciowy 24-Port (20x10/100/1000, 4xGigabitCombo RJ45/SFP, 2x10G 
slots) klasy 3Com Switch 4500G 3CR17761-91-ME lub równowaŜny – 1 szt.  

 
Pakiet nr 4 -  Drukarka atramentowa – 1 szt. kod CPV 30.23.21.10-8 

4.1. Drukarka kolorowa atramentowa A3  
 
Pakiet nr 5 -  Urządzenie wielofunkcyjne laserowe – 1 szt. kod CPV 30.23.21.10-8 
 
Pakiet nr 6 – Drukarka laserowa – 3 szt. kod CPV 30.23.21.10-8 
 
Pakiet nr 7 – Drukarka laserowa – 3 szt. kod CPV 30.23.21.10-8 
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Pakiet nr 8 – Komputer PC z monitorem - 4 szt. kod CPV 30.21.40.00-2 
 
Pakiet nr 9 – Monitor LCD – 11 szt. kod CPV 30.21.40.00-2 
 
Pakiet nr 10 – Oprogramowanie – 1 szt. kod CPV 48.90.00.00-7 

10.1. Corel DRAW 12 PL SE   

Pakiet nr 11 – Oprogramowanie – 25 szt. kod CPV 48.90.00.00-7 

11.1. ESET NOD 32 Antivirus  

Pakiet nr 12 – Oprogramowanie – 1 szt. kod CPV 48.90.00.00-7 

 12.1.Norma PRO  

Pakiet nr 13 – Firewall – 2 szt. – kod CPV: 32.42.00.00-3, 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach 4.1  ÷ 4.13 do 

SIWZ. 
3. Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionego  oryginału faktury. 
4. Sprzęt fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niŜ w 2008r.  
5. Wymagane warunki gwarancji i serwisu określone są w załącznikach 5.1 i 5.2 

III. Termin realizacji zamówienia: 
 
Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. 
Miejsce dostawy: SPZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu  41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 
( w  godz. od 800 do 1400 w dni pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku). 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków.  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia. 

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
2. Spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie 

oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń zawartych w ofercie, przy 
zastosowaniu zasady „spełnia – nie spełnia”. 

 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych 
warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość 
oferty. 
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1. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy posiadają uprawnienie do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, naleŜy przedłoŜyć następujące 
dokumenty: 
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
- Dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 2 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 
Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 
2006r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). 
 
2. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia naleŜy:  
- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 
 
3. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia naleŜy:  
- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 
 
4. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego naleŜy:  
- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 
 
5. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom 
Zamawiającego naleŜy:  
dla pakietu nr 4 ÷ 9  i 13  przedłoŜyć: 

-   odpowiednie certyfikaty lub deklarację zgodności CE. 
Dla pakietu nr 10, 11, 12  naleŜy przedłoŜyć stosowne dokumenty licencyjne oraz nośniki 
wraz z dostawą oprogramowania. 
 
6. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w 

szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać 
dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w 
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone 
w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego 
z wykonawców lub wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące wykonawcy 
stosuje się odpowiednio do wykonawców.  

7. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Forma pełnomocnictwa: 
oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

8. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę / osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy : 
-    formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 
-   formularz asortymentowo – cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1÷ 4.13. do 

SIWZ. 
-   formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ, 
- formularz wymaganych warunków gwarancji i serwisu wg wzoru stanowiącego 

załącznik   nr 5.1 i 5.2  do SIWZ.  
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Dokumenty o których mowa w pkt. 1 i 5 mogą być przedstawione w formie oryginału albo 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do 
reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną. 
Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 8 sporządzone były zgodnie z 
załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 
4.1 ÷ 4.13. oraz 5.1 i 5.2 (w zaleŜności od pakietu)  na drukach stanowiących załączniki do 
niniejszej SIWZ. 

VI. Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 
 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 
1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeŜeniem wyjątków określonych w ustawie, 

prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
2. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za 

pomocą e-maila, oraz faxu. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, 
kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. 

3.  Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić 
wyjaśnień, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na 
mniej niŜ 6 dni przed terminem otwarcia ofert. 

 
Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upowaŜniony jest dział Zamówień Publicznych 
e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 
              
tel/fax: (032) 296-42-98 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami 

składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w 

nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na dowolne części 
zamówienia lub na całość przedmiotu zamówienia z podziałem na części. 

3. Formularz ofertowy naleŜy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W 
przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy 
Zamawiający zaleca wpisanie : „nie dotyczy”.  

4. Ofertę naleŜy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej. 
5. Oferta, a takŜe wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub 

osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy. KaŜda strona oferty powinna być 
parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone 
imienną pieczątką. 

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych naleŜy dostarczyć 
przetłumaczone na język polski. 
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7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić 
jedną całość. Wszystkie strony naleŜy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w 
inny sposób). 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez 
osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. 

9. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 
1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica 
przedsiębiorstwa”. 

10. Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:  
  
„ Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę sprzętu komputerowego Znak sprawy ZP/50/2008    

PAKIET NR…………………….(1÷13) 
 
Nie otwierać przed: 07.11.2008r.,  godz. 1200”,  
 
Koperta powinna  zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 
11. Wycofanie oferty lub jej zmiany: 

a) Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do złoŜonej oferty bądź wycofać ofertę pod 
warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

b) Koperty oznaczone napisem „wycofanie” zostaną odczytane w pierwszej kolejności i 
nie będą otwierane. 

c) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone na takich samych zasadach 
jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem 
„zmiana”. 

d) Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 

IX. Termin związania ofertą. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
 

1. Oferty  naleŜy złoŜyć w SPZZOZ „Szpital Miejski” w  Sosnowcu przy ul. 
Szpitalnej 1, Sekretariat III pi ętro  do dnia 07.11.2008r. do godz. 1000 . 

2. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 07.11.2008r. o godzinie 1200 w sali 
konferencyjnej SPZZOZ „Szpitala Miejskiego”, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, III 
piętro. Otwarcie kopert jest jawne. 

 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1). 
2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z 

uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. 
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3. Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny ( obejmujący wartość 
oferty, koszty dostawy do zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu i itp.) 

4. Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT naleŜy podać do dwóch miejsc po 
przecinku. 

5. Cena ma być wyraŜona w złotych polskich. 
6. Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu 

określonego (stosownie do oferowanych pakietów) w załączniku 4.1.÷ 4.13. 
 

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
 
Cena  – 100% 
 
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę : 
Cmin – cena  najniŜsza spośród badanych ofert 
Cn – cena  badanej oferty 
100 – stały współczynnik 
P – liczba punktów 

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%  
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniŜszą ceną. 

KaŜdy Pakiet stanowi oddzielną część zamówienia i będzie oceniany oddzielnie 

XIII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy. 
 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

XIV. Pozostałe reguły postępowania. 
 
1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia 

dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
2. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 
3.  Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
4.  Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych: 13 części – Pakietów. 
5.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 

ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp. 

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
 
Wzór umowy  stanowi załącznik nr 3 

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI, rozdział 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 
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ZP/50/2008 
Załącznik nr 1 
 
 
………………………………………                                                                                                                                           
   (pieczęć firmowa ) 
     Formularz oferty  
 
Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................... 
 
z siedzibą w ................................................................................................ 
 
Regon: ........................................................... NIP: ......................................... 
 
telefon:...............................................fax: ........................................................... 
 
e–mail:.................................................................................................................. 
 
1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na  dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, oferuję  
wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ w części 
dotyczącej pakietu: 
 
Pakiet nr 1 – Osprzęt sieciowy pasywny – 1 kpl. określony w załączniku 4.1 siwz 

za cenę brutto ………………….zł 

słownie: ……………………………………………...................................…zł 
 
Pakiet nr 2 – Osprzęt sieciowy pasywny – 1 kpl określony w załączniku 4.2 siwz 

za cenę brutto ………………….zł 

słownie: ……………………………………………...................................…zł 
 
Pakiet nr 3 – Osprzęt sieciowy aktywny – 1 kpl określony w załączniku 4.3 siwz  

za cenę brutto ………………….zł 

słownie: ……………………………………………...................................…zł 
 
Pakiet nr 4 – drukarka atramentowa – 1 szt. określona w załączniku 4.4 siwz 

za cenę brutto ………………….zł 

słownie: ……………………………………………...................................…zł 
 
Pakiet nr 5 – Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.  laserowe określone w załączniku 4.5 siwz 

za cenę brutto ………………….zł 

słownie: ……………………………………………...................................…zł 
 
Pakiet nr 6 – Drukarka laserowa – 3 szt. określona w załączniku 4.6 siwz 

za cenę brutto ………………….zł 

słownie: ……………………………………………...................................…zł 
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Pakiet nr 7 – Drukarka laserowa – 3 szt. określona w załączniku 4.7 siwz 

za cenę brutto ………………….zł 

słownie: ……………………………………………...................................…zł 
 
Pakiet nr 8 – Komputer PC z monitorem – 4 szt. określony w załączniku 4.8 siwz 

za cenę brutto ………………….zł 

słownie: ……………………………………………...................................…zł 
 
Pakiet nr 9 – Monitor LCD – 11 szt. określony w załączniku 4.9 siwz 

za cenę brutto ………………….zł 

słownie: ……………………………………………...................................…zł 
 
Pakiet nr 10 – Oprogramowanie – 1 szt. określone w załączniku 4.10 siwz 

za cenę brutto ………………….zł 

słownie: ……………………………………………...................................…zł 
 
Pakiet nr 11 – Oprogramowanie – 25 szt. określone w załączniku 4.11 siwz 

za cenę brutto ………………….zł 

słownie: ……………………………………………...................................…zł 
 
Pakiet nr 12 – Oprogramowanie – 1 szt.  określone w załączniku 4.12 siwz 

za cenę brutto ………………….zł 

słownie: ……………………………………………...................................…zł 
 
Pakiet nr 13 –  Firewall – 2 szt. określony w załączniku 4.13 siwz 

za cenę brutto ………………….zł 

słownie: ……………………………………………...................................…zł 
 
 
2. Warunki płatności: Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego  prawidłowo wystawionej faktury. 
3. Termin wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia będzie dostarczony w terminie do 

14 dni od daty zawarcia umowy. 
4. Warunki gwarancji: 
*  Oświadczamy, iŜ na przedmiot zamówienia udzielimy pełnej bezpłatnej gwarancji: 

• w zakresie pakietów nr 1 i 2 na okres  ……… miesięcy (min. 24 miesiące), 
• w zakresie pakietu nr 3, 6, 8, 9 na okres ............... miesięcy (min. 36 miesięcy), 
• w zakresie pakietu nr 4, 5, 7 na okres ............... miesięcy (min. 12 miesięcy), 
• w zakresie pakietu 13 na okres ……………..miesięcy (min. 60 miesięcy).  

licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 
 
5. Oświadczam(-y), Ŝe następująca część zamówienia : 

............................................................................................. będzie powierzona 

podwykonawcom. 
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Niniejszym oświadczam(-y), Ŝe: 
 

1. Zapoznałem (zapoznałam, zapoznaliśmy się) z SIWZ i postawionymi w niej 
wymaganiami i nie wnoszę (wnosimy) do niej zastrzeŜeń oraz, Ŝe uzyskałem 
(uzyskałam, uzyskaliśmy) informacje konieczne do przygotowania oferty. 

 
2. Projekt umowy został przeze mnie (nas) zaakceptowany. Przedmiot umowy jest 

zgodny z przedmiotem zamówienia. Zobowiązuję się (zobowiązujemy) w przypadku 
wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 
3. Jestem (jesteśmy) związany (-i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. 

przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert. 
 
 
 
 
...................................... 

                data 

............................................................................. 
                                   Podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 

 
 
 

 
 
 
* miejsca wykropkowane uzupełnić o proponowany okres gwarancji, a  niepotrzebne skreślić. 
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ZP/50/2008 
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczeń 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
          oświadczamy, Ŝe: 
 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 
 
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i 
osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

 
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
 

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, z którego 
wyklucza się: 

 
− wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienaleŜycie, jeŜeli szkoda została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu 
wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

− wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

− wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

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

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

− spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
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popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a takŜe za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

− spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

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

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

− wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, określonych w 
art. 22 ust. 1 pkt 1-3  

 
                                                                                 

...................................... 
                data 

............................................................................. 
                                   Podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 
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ZP/50/2008 
Załącznik nr  3 
 

UMOWA NR ............. - wzór 

 
zawarta w dniu ……………………… pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w 
Sosnowcu, 41 – 219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w 
Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod       nr 0000298176 
posiadającym NIP: 644 337 38 32, Regon: 240837054, będącego płatnikiem VAT,  

reprezentowanym przez: 
Dyrektora Szpitala – Zbigniewa Swobodę 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 
a firmą ........................ z siedzibą w .................................................. zarejestrowaną w 
................................................................. 
posiadającą NIP: ...............................    Regon: ......................... 
reprezentowaną przez: 
.................................................................... 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z późn. 
zm.) przetargu nieograniczonego znak ZP/50/2008 została zawarta umowa o następującej 
treści: 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY  

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania                   
określonego tzw. Pakietem: 
Pakiet nr 1 - Osprzęt sieciowy pasywny – 1 kpl. 
Pakiet nr 2 -  Osprzęt sieciowy pasywny – 1 kpl. 
Pakiet nr 3 -  Osprzęt sieciowy aktywny – 1 kpl. 
Pakiet nr 4 -  Drukarka atramentowa – 1 szt.  
Pakiet nr 5 -  Urządzenie wielofunkcyjne laserowe – 1 szt.  
Pakiet nr 6 – Drukarka laserowa – 3 szt.  
Pakiet nr 7 – Drukarka laserowa – 3 szt.  
Pakiet nr 8 – Komputer PC z monitorem - 4 szt.  
Pakiet nr 9 – Monitor LCD – 11 szt.  
Pakiet nr 10 – Oprogramowanie – 1 szt. 
Pakiet nr 11 – Oprogramowanie – 25 szt.  
Pakiet nr 12 – Oprogramowanie – 1 szt. 
Pakiet nr 13 – Firewall – 2 szt.   

zwanego w dalszej części umowy sprzętem. 
2. Szczegółowy zakres asortymentowy oraz parametry techniczne wraz z warunkami 

gwarancji określony jest w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej umowy.  

3.  Przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w opakowaniach producenta 
oraz oznakować w sposób umoŜliwiający identyfikację przez Zamawiającego 
poszczególnych części sprzętu (jeśli występują). 
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§2 
WYNAGRODZENIE 

1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu 
nieograniczonego formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy  na kwotę w 
wysokości : 
za Pakiet nr:…… 
..................................zł netto + ..........................VAT = .............................brutto   
  słownie .....................................................................................................  

 
2. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty 

związane z dostarczeniem sprzętu lub oprogramowania do siedziby Zamawiającego, 
zakładany zysk, naleŜne podatki i inne jeśli występują. 

3.  Organizację transportu, jego koszty oraz ubezpieczenie towaru w transporcie ponosi 
Wykonawca. 

4.  Wartość, o której mowa w § 1 moŜe ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej 
zmiany stawki podatku VAT.  

§ 3 
SPOSÓB PŁATNOŚCI 

1. NaleŜność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy), dostarczonej 
Zamawiającemu wraz ze sprzętem oraz podpisanym przez obie strony protokołem 
zdawczo-odbiorczym. 

 2. Termin płatności za prawidłowo zrealizowaną dostawę wynosi do 30 dni od daty   
otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury. 

3.  Za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4.  UpowaŜnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.      
 

§4 
TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI  

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1 w terminie do 
14 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (dla pakietów nr: 4÷9 i 13 ): 
- instrukcje obsługi w języku polskim dla kaŜdej pozycji przedmiotu umowy (kaŜdej 

sztuki/kompletu z danej pozycji), 
- karty gwarancyjne poszczególnych urządzeń oraz dokumenty licencyjne ( dotyczy 
pakietu 10, 11, 12) i nośniki.  
Brak wymienionych powyŜej dokumentów spowoduje nie podpisanie protokołu zdawczo-
odbiorczego, nie przyjęcie dostawy oraz jej zwrot na koszt Wykonawcy. 

3.  Termin dostawy przedmiotu umowy winien być uprzednio uzgodniony telefonicznie z 
Zamawiającym ( z osobą-osobami sprawującymi nadzór nad prawidłową realizacją 
umowy).  

4. Odpowiedzialność za przedmiot umowy spoczywa na Wykonawcy do czasu podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego. 

5. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w 
terminie określonym w pkt 1 niniejszego paragrafu wraz z prawidłowo zainstalowanymi 
systemami operacyjnymi. 

6.  Protokół zdawczo-odbiorczy o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy  zostanie podpisany po 
spełnieniu wszystkich czynności określonych w § 4.  

7.  Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni: 
    -  ................................................. –Dział Informatyki, tel. 032/..................., 
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8.  Wykonawca ma prawo do Ŝądania przedłuŜenia terminu umownego, jeŜeli niedotrzymanie 
pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję: 
a) okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć, 
b) działania siły wyŜszej. 

  
§5 

GWARANCJA – dotyczy pakietów 1÷9 i 13 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej bezpłatnej gwarancji na okres  ……… 

miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez 
Zamawiającego.   

2. Warunki gwarancji oraz zasady serwisu określone są w załączniku nr 2 do umowy – 
formularz warunków gwarancji i serwisu. 

3. W przypadku wystąpienia róŜnic w zapisach na kartach gwarancyjnych i  
wyszczególnionych w formularzu oferty – część dotycząca gwarancji i serwisowania, 
jako obowiązujące uznaje się zapisy znajdujące się w formularzu oferty 
przedstawionej do postępowania przetargowego. 

4. Wykonawca ustala ,Ŝe w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
awarii i usterek w przedmiocie umowy, osobami reprezentującymi Wykonawcę 
odpowiedzialnymi za prawidłową reakcję na zgłoszenie awarii są: 
w zakresie ......................................*p.........................*tel..............* 

tel. kom................* 
 § 6 

 KARY UMOWNE 
1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadkach i w 

wysokościach określonych umową. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

-  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego   z  przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego 
brutto zawartego w § 2 pkt.1,  

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  z  przyczyn, niezaleŜnych od 
Zamawiającego  - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto zawartego w § 
2 pkt.1,  

- za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 4 pkt.1 niniejszej 
umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto zawartego w § 2 pkt.1,  

- za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 1,5 
% wynagrodzenia umownego brutto zawartego w § 2 pkt.1,  

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w wyniku nie dotrzymania 
terminu realizacji umowy określonego w § 4 pkt.1,  Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do naliczenia kar umownych za zwłokę oraz z tytułu odstąpienia od umowy z 
przyczyn,  za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za nieterminową realizacją zapłaty w 
wysokości 0,1 % wartości brutto umowy, za kaŜdy dzień zwłoki w płatnościach. 

4. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w 
usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz za zwłokę w płatnościach, naliczone 
zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na podstawie noty obciąŜeniowej, w 
terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej.  

5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z 
niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona moŜe, 
niezaleŜnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  
Kodeksu Cywilnego. 

§ 7 
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ZP/50/2008 
Załącznik nr 4.1. Formularz asortymentowo – cenowy. 
 
 

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  
 
PAKIET nr 1 OSPRZĘT SIECIOWY PASYWY – 1 kpl.  
 

l.p. Parametr wymagany 
 

Warunek 
wymagany 
/graniczny 

Potwierdzenie spełnienia warunku 
TAK / NIE 

Warunek oferowany 
1 2 3 4 

1.1. Szafa serwerowa stojąca – 1 szt.   
 Minimalne wymagania   

a Wysokość wewnętrzna: 32 U podać  

b Szerokość:  800 mm podać  

c Głębokość:  1000 mm podać  

d Drzwi:  Przeszklone 
zamykane na klucz 

podać  

e Maks. ładowność: 400 kg podać  

f Gwarancja:  min 24 m-ce podać  

1.2. Szafa serwerowa wisząca 
dzielona – 1 szt. 

  

 Minimalne wymagania   

a Wysokość wewnętrzna: 18 U podać  

b Szerokość: 600 mm podać  

c Głębokość: 515 mm podać  

d Drzwi przeszklone zamykane na 
klucz 

TAK  

e Maks. ładowność: 30 kg podać  

f Gwarancja: min. 24 m-ce podać  

1.3. Panel krosowniczy – 4 szt.   
 Minimalne wymagania   

a Rozmiar: 19 cali podać  

b Wysokość: 1 U TAK  

c Liczba gniazd: 24 szt. podać  

d Ekranowany:  Nie TAK  

e Typ gniazda:  RJ45 TAK  

f Inne: tacka do porządkowania 
przebiegów kablowych 

TAK  

1.4. Organizer kabli – 4 szt.   
 Minimalne wymagania   

a. Rozmiar: 19 cali TAK  

b. Wysokość: 1 U TAK  
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c. Inne: umoŜliwia ukrycie kabli 
krosowych 

TAK 
 

1.5. Kabel UTP kategoria 5e PVC 4 
pary, 305m – 10 szt.  

  

 Minimalne wymagania   

a. Typ przewodu UTP - 
nieekranowana skrętka 4 parowa 

TAK 
 

b. Kategoria 5e TAK  

c. Średnica Ŝyły 0,51 mm TAK  

d. Materiał izolacji kabla PVC TAK  

e. Długość 305 metrów TAK  

f. Rodzaj opakowania pudełko  TAK  

1.6. Kabel krosowy RJ45, 568B-P, 
UTP, kat. 5e, PVC, 0.5m              
– 100 szt. 

  

 Minimalne wymagania   

a. 
Typ przewodu UTP - 
nieekranowana skrętka 4 parowa 

TAK 
 

b. Kategoria 5e TAK  

c. Materiał izolacji kabla PVC TAK  

d. Długość 0,5 metr TAK  

e. Kolor              czerwony TAK  

 

W kolumnie 4 „warunki oferowane” naleŜy wpisać parametry oferowanego sprzętu nie 
gorsze niŜ wskazane w kolumnie 2. Brak wypełnienia danych w kolumnie 4, wpisanie „NIE” 
lub zaoferowanie niŜszych parametrów spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej 
wymagane warunki.  

Oświadczam, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie ww. warunki. 

Oświadczam, Ŝe oferowany, powyŜej wyspecyfikowany, sprzęt jest fabrycznie nowy, 
kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do uŜytku zgodnie z przeznaczeniem bez 
Ŝadnych dodatkowych zakupów. 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotowej dostawy w cenie: 

 

Podatek 
VAT 

od wartości z 
kol. 5 

l.p. 
przedmiot 

zamówienia 
ilość 
szt. 

cena  
netto za 
1 sztukę 

wartość 
netto 

kol. 3 x 4 

% zł 

wartość 
brutto 

kol. 5+7 

Producent i 
model 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Szafa 
serwerowa 
stojąca 

1  
 

 
   

2. 
Szafa 
serwerowa 1  
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wisząca 
dzielona 

3. 
Panel 
krosowniczy  4  

 
 

   

4. Organizer kabli 4       

5. 

Kabel UTP 
kategoria 5e 
PVC 4 pary, 
305m – 10 szt. 

10  

 

 

  

 

6. 

Kabel krosowy 
RJ45, 568B-P, 
UTP, kat. 5e, 
PVC, 0.5m              
– 100 szt. 

100  

 

 

  

 

WARTO ŚĆ OGÓŁEM  
 

xxx 
  

xxxxxx 

 

 
 

...................................... 
                data 

............................................................................. 
                                   Podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 
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ZP/50/2008 
Załącznik nr 4.2. Formularz asortymentowo – cenowy. 
 
 

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  
 
PAKIET nr 2 OSPRZĘT SIECIOWY PASYWY – 1 kpl.  
 

l.p. Parametr wymagany 
 

Warunek 
wymagany 
/graniczny 

Potwierdzenie spełnienia warunku 
TAK / NIE 

Warunek oferowany 
1 2 3 4 

1 Osprzęt elektroinstalacyjny   

1.1 Gniazdo natynkowe elektryczne 
– 30 szt. 

  

1 Minimalne wymagania   

a 
Puszka instalacyjna natynkowa 
6MOD – 1 szt. 

TAK 
 

b Ramka puszki 6MOD – 1 szt. TAK  

c 
Gniazdo elektryczne z bolcem i 
blokadą DATA 2MOD – 3 szt 

TAK 
 

d 
Klucz zwalniający blokadę           
– 3 szt. 

TAK 
 

1.2 Gniazdo natynkowe logiczne – 
10 szt. 

 
 

 Minimalne wymagania   

a 
Puszka instalacyjna natynkowa 
2MOD – 1 szt 

TAK 
 

b Ramka puszki 2MOD – 1 szt TAK  

c Moduł 1xRJ45 5e UTP – 1 szt. TAK  

d Moduł 1xRJ11 – 1 szt. TAK  

e Adapter 1MOD – 2 szt. TAK  

1.3 Gniazdo natynkowe logiczne – 
20 szt 

 
 

 Minimalne wymagania   

a 
Puszka instalacyjna natynkowa 
2MOD – 1 szt. 

TAK  
 

b Ramka puszki 2MOD – 1 szt. TAK   

c Moduł 1xRJ45 5e UTP – 2 szt. TAK   

d Adapter 1MOD – 2 szt. TAK   

1.4  Kanał elektroinstalacyjny – 
100 mb. 

 
 

 
Kanał elektroinstalacyjny 
60x40x2 – 1 szt. 

podać 
 

2 Inne warunki     

a Gwarancja min 24 m-ce podać  
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W kolumnie 4 „warunki oferowane” naleŜy wpisać parametry oferowanego sprzętu nie 
gorsze niŜ wskazane w kolumnie 2. Brak wypełnienia danych w kolumnie 4, wpisanie „NIE” 
lub zaoferowanie niŜszych parametrów spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej 
wymagane warunki.  

Oświadczam, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie ww. warunki. 

Oświadczam, Ŝe oferowany, powyŜej wyspecyfikowany, sprzęt jest fabrycznie nowy, 
kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do uŜytku zgodnie z przeznaczeniem bez 
Ŝadnych dodatkowych zakupów. 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotowej dostawy w cenie: 

 

Podatek 
VAT 

od wartości z 
kol. 5 

l.p. 
przedmiot 

zamówienia 
ilość 
szt. 

cena  
netto za 
1 sztukę 

wartość 
netto 

kol. 3 x 4 

% zł 

wartość 
brutto 

kol. 5+7 
Producent  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Gniazdo 
natynkowe 
elektryczne  

30  
 

 
   

2. 
Gniazdo 
natynkowe 
logiczne  

10  
 

 
   

3. 
Gniazdo 
natynkowe 
logiczne  

20  
 

 
   

4. 
Kanał 
elektroinst. 
100 mb. 

1  
 

 
   

WARTO ŚĆ OGÓŁEM  
 

xxx 
  

xxxxxx 

 

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

                data 

............................................................................. 
                                   Podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 
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ZP/50/2008 
Załącznik nr 4.3. Formularz asortymentowo – cenowy. 
 
 

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  
 
PAKIET nr 3 OSPRZĘT SIECIOWY AKTYWNY  - 1 kpl.  
 

l.p. Parametr wymagany 
 

Warunek 
wymagany 
/graniczny 

Potwierdzenie spełnienia warunku 
TAK / NIE 

Warunek oferowany 
1 2 3 4 

I Przełącznik sieciowy 50-Port 
(48x10/100, 2xGiga RJ45/SFP) 
klasy 3Com Switch 4500 
3CR17562-91-ME – 2 szt. lub 
równowaŜny 

  

 Minimalne wymagania   
1 Architektura sieci LAN  

FastEthernet 
TAK  

2 Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45) 
48 szt. 

podać  

3 Liczba gniazd MiniGBIC (SFP) 
2 szt. 

podać  

4 Porty komunikacji 
RS232 (DB9) 

podać  

5 Zarządzanie, monitorowanie i 
konfiguracja podać  

a  •  Telnet podać  
b  •  CLI - Command Line Interface podać  
c  •  SNMPv1 - Simple Network 

Management Protocol ver. 1 
podać  

d  •  SNMPv2 - Simple Network 
Management Protocol ver. 2 

podać  

e  •  SNMPv3 - Simple Network 
Management Protocol ver. 3 

podać  

f •  RMON - Remote Monitoring podać  
6 Protokoły uwierzytelniania i kontroli 

dostępu 
podać  

a •  RADIUS podać  
b •  SSH v.2 - Secure Shall ver. 2 podać  
c •  IEEE 802.1x - Network Login 

(MAC-based Access Control) 
podać  

d  •  IEEE 802.1x - Network Login 
(Port-based Access Control) 

podać  

e •  ACL bazujący na adresach IP i 
typie protokołu 

podać  

f •  EAP - Extensible Authentification 
Protocol 

podać  

g •  RADIUS podać  
h •  ACL bazujący na adresach MAC podać  
i •  ACL bazujący na Diffserv (DSCP) podać  
j •  ACL bazyjący na numerach portów 

TCP/UDP 
podać  
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7 Obsługiwane protokoły routingu podać  
a •  RIP v1 - Routing Information 

Protocol ver. 1 
podać  

b  •  RIP v2 - Routing Information 
Protocol ver. 2 

podać  

8 Obsługiwane protokoły i standardy podać  
a •  IEEE 802.1D - Spanning Tree podać  
b •  IEEE 802.1p - Priority podać  
c •  IEEE 802.1Q - Virtual LANs podać  
d •  IEEE 802.1w - Rapid Convergence 

Spanning Tree 
podać  

e •  IEEE 802.1x - Network Login podać  
f •  IEEE 802.3 - 10BaseT podać  
g •  IEEE 802.3ad - Link Aggregation 

Control Protocol 
podać  

h •  IEEE 802.3ab - 1000BaseT podać  
i •  IEEE 802.3af - Power over 

Ethernet 
podać  

j •  IEEE 802.3u - 100BaseFX podać  
k •  IEEE 802.3x - Flow Control podać  
l •  IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX podać  
ł •  Auto MDI/MDI-X podać  
m •  ICMP - internetowy protokół 

komunikatów 
podać  

n •  ARP - Address Resolution Protocol podać  
o •  TCP/IP - Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol 
podać  

p •  DHCP - Dynamic Host 
Configuration Protocol 

podać  

r •  DSCP - DiffServ Code Point podać  
s •  TFTP - Trivial File Transfer 

Protocol 
podać  

9 Rozmiar tablicy adresów MAC 8000 podać  
10 Algorytm przełączania store-and-

forward 
podać  

11 Prędkość magistrali wew. 13,6 Gb/s podać  
12 Przepustowość 10,1 mpps podać  
13 Warstwa przełączania podać  
a •  2 podać  
b •  3 podać  
14 MoŜliwość łączenia w stos Tak  
15 Maksymalna liczba urządzeń w stosie 

8 
podać  

16 Typ obudowy rack 19" podać  
17 WyposaŜenie standardowe   
a •  kabel zasilający podać  
b •  zestaw do montaŜu w szafie rack 

19" 
podać  

18 Dodatkowe funkcje TAK  
a  •  maksymalna liczba sieci 

wirtulanych VLAN 802.1Q: 256 
podać  

b  •  maksymalna liczba trunków na 
przełącznik: 25 

podać  

c •  maksymalna liczba portów w 
trunku: 8 

podać  
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19 Szerokość 19 cali podać  
20 Wysokość 1 U podać  
2 Przełącznik sieciowy 24-Port 

(20x10/100/1000, 4xGigabitCombo 
RJ45/SFP, 2x10G slots) klasy 
3Com Switch 4500G 3CR17761-91-
ME – 1 szt. lub równowaŜny 

 

 

 Minimalne wymagania   
1 Architektura sieci LAN 

GigabitEthernet 
podać  

2 Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 20 
szt. 

podać  

3 Liczba portów COMBO GEth 
(RJ45)/MiniGBIC (SFP) 4 szt. 

podać  

4 Porty komunikacji 
10/100BaseTX (RJ45) 

podać  

5 Zarządzanie, monitorowanie i 
konfiguracja 

podać  

a •  SNMPv1 - Simple Network 
Management Protocol ver. 1 

podać  

b  •  SNMPv2 - Simple Network 
Management Protocol ver. 2 

podać  

c •  SNMPv3 - Simple Network 
Management Protocol ver. 3 

podać  

d  •  CLI - Command Line Interface podać  
 •  RMON - Remote Monitoring podać  
e •  RMON II - Remote Monitoring 

ver. 2 
podać  

f  •  Telnet podać  
g •  Syslog - Security Issues in 

Network Event Logging 
podać  

6 Protokoły uwierzytelniania i kontroli 
dostępu 

podać  

a  •  ACL bazujący na adresach IP i 
typie protokołu 

podać  

b •  ACL bazujący na adresach MAC podać 
 

 

c •  ACL bazujący na Diffserv (DSCP) podać  
d •  ACL bazujący na protokole 802.1p podać  
e •  ACL bazujący na sieciach VLAN podać  
f •  ACL bazujący na numerach portów 

TCP/UDP 
podać  

g  •  IEEE 802.1x - Network Login 
(MAC-based Access Control) 

podać  

h  •  IEEE 802.1x - Network Login 
(Port-based Access Control) 

podać  

i •  CHAP - Challenge Handshake 
Authentication Protocol 

podać  

j •  EAP - Extensible Authentification 
Protocol 

podać  

k •  PAP - Password Authentication 
Protocol 

podać  

l •  SSH v.2 - Secure Shall ver. 2 podać  
ł •  TACACS+ - Terminal Access 

Controller Access Control System 
podać  
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m •  RADA - RADIUS Authenticated 
Device Access 

podać  

7 Obsługiwane protokoły routingu podać  
a  •  OSPF v1 - Open Shortest Path 

First ver. 1 
podać  

b  •  OSPF v2 - Open Shortest Path 
First ver. 2 

podać  

c •  RIP v1 - Routing Information 
Protocol ver. 1 

podać  

d •  RIP v2 - Routing Information 
Protocol ver. 2 

podać  

e •  ruting dynamiczny podać  
8 Obsługiwane protokoły i standardy podać  
a •  IEEE 802.1D - Spanning Tree podać  
b •  IEEE 802.1p - Priority podać  
c •  IEEE 802.1Q - Virtual LANs podać  
d •  IEEE 802.1s - Multiple Spanning 

Tree 
podać  

e  •  IEEE 802.1v - VLAN 
Classification by Protocol and Port 

podać  

f •  IEEE 802.1w - Rapid Convergence 
Spanning Tree 

podać  

g •  IEEE 802.1x - Network Login podać  
h •  IEEE 802.3 - 10BaseT podać  
i •  IEEE 802.3ab - 1000BaseT podać  
j •  IEEE 802.3ad - Link Aggregation 

Control Protocol 
podać  

k •  IEEE 802.3u - 100BaseTX podać  
l •  IEEE 802.3x - Flow Control podać  
ł •  IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX podać  
m •  Auto MDI/MDI-X podać  
n •  ARP - Address Resolution Protocol podać  
o •  DHCP - Dynamic Host 

Configuration Protocol 
podać  

p •  DSCP - DiffServ Code Point podać  
r •  half/full duplex podać  
s •  IGMP - Internet Group 

Management Protocol 
podać  

t •  NTP - Network Time Protocol podać  
u •  TFTP - Trivial File Transfer 

Protocol 
podać  

w •  TCP/IP - Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol 

podać  

z •  DLA - Distributed Link 
Aggregation 

podać  

Ŝ  •  UDLD - Unidirectional Link 
Detection 

podać  

ź  •  VRRP - Virtual Router 
Redundancy Protocol 

podać  

y •  SFTP - Secure File Transfer 
Protocol 

podać  

x •  BPDU - Bridge Protocol Data Unit podać  
8 Rozmiar tablicy adresów MAC  

8196 
podać  

9 Algorytm przełączania podać  
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store-and-forward 
10 Prędkość magistrali wew. 

128 Gb/s 
podać  

11 Przepustowość 
95,2 mpps 

podać  

12 Warstwa przełączania podać  
a •  2 podać  
b •  3 podać  
13 MoŜliwość łączenia w stos   
14 Maksymalna liczba urządzeń w stosie 

8 
podać  

15 Typ obudowy  
rack 19" 

podać  

16 WyposaŜenie standardowe podać  
a  •  kabel zasilający podać  
b  •  zestaw do montaŜu w szafie rack 

19" 
podać  

17 Dodatkowe funkcje podać  
a  •  maksymalna liczba sieci 

wirtulanych VLAN 802.1Q: 256 
podać  

b •  maksymalna liczba portów w 
trunku: 8 

podać  

c  •  maksymalna liczba trunków na 
przełącznik: 12 

podać  

d  •  port mirroring - przekierowanie 
informacji o ruchu na wskazany port 

podać  

e  •  2 sloty na dodatkowe moduły 10G podać  
18 Szerokość  19 cali podać  
19 Wysokość   1 U podać  
 Inne wymagania   
1 Gwarancja min. 36 m-cy podać  

 
 
W kolumnie 4 „warunki oferowane” naleŜy wpisać parametry oferowanego sprzętu nie 
gorsze niŜ wskazane w kolumnie 2. Brak wypełnienia danych w kolumnie 4 lub zaoferowanie 
niŜszych parametrów spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagane warunki.  

Oświadczam, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie ww. warunki. 

Oświadczam, Ŝe oferowany, powyŜej wyspecyfikowany, sprzęt jest fabrycznie nowy, 
kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do uŜytku zgodnie z przeznaczeniem bez 
Ŝadnych dodatkowych zakupów. 
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Oferujemy wykonanie przedmiotowej dostawy w cenie: 

Podatek 
VAT 

od wartości z 
kol. 5 

l.p. 
przedmiot 

zamówienia 
ilość 
szt. 

 
cena 
jedn. 
netto 

wartość 
netto 

kol. 3 x 4 
 

% zł 

wartość 
brutto 

kol. 5+7 

Producent 
i model 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Przełącznik sieciowy 
50-Port (48x10/100, 
2xGiga RJ45/SFP)  

2 
  

 
   

2 

Przełącznik sieciowy 
24-Port 
(20x10/100/1000, 
4xGigabitCombo 
RJ45/SFP, 2x10G 
slots)  

1 

  

 

   

WARTO ŚĆ OGÓŁEM  
 

xxx 
  

xxxxxx 

 

 

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

                data 

............................................................................. 
                                   Podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 
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ZP/50/2008 
Załącznik nr 4.4. Formularz asortymentowo – cenowy. 
 
 

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  
 
PAKIET nr 4 DRUKARKA ATRAMENTOWA – 1 szt.  
 

l.p. Parametr wymagany 
 

Warunek 
wymagany 
/graniczny 

Potwierdzenie spełnienia warunku 
TAK / NIE 

Warunek oferowany 
1 2 3 4 

1. Drukarka kolorowa atramentowa 
A3 – 1 szt. 

  

1 Wymagania minimalne   
a Prędkość drukowania (A4, w kolorze, 

tryb best) 
Do 5,8 str./min 

podać 
 

b Prędkość drukowania (A3, w czerni, 
tryb draft) 
Do 12,5 str./min 

podać 
 

c Prędkość drukowania (A4, w czerni, 
tryb draft) 
Do 35 str./min 

podać 
 

d Prędkość drukowania (A4, w kolorze, 
tryb best) 
Do 4 str./min 

podać 
 

e Jakość druku (w czerni, tryb best) 
Do 1200 x 1200 dpi 

podać  

f Jakość druku (w kolorze, tryb best) 
Rozdzielczość optymalizowana do 
4800 x 1200 dpi przy druku w 
kolorze, rozdzielczość wejściowa 
1200 dpi 

podać 

 

g Standardowa pamięć 32 MB podać  
h Normatywny cykl pracy (miesięcznie, 

format A4) Do 6250 stron 
podać  

i Druk dwustronny 
Automatyczny (standardowo) 

TAK   

j MoŜliwości sieciowe 
Standardowy (wbudowana karta 
Ethernet) 

TAK  
 

k Formaty nośników, moduł druku 
dwustronnego 
A3+, A3, A4, B4 

TAK  
 

l Wkłady atramentowe 
czarny, błękitny, purpurowy, Ŝółty 

TAK  

ł Zewnętrzne porty we-wy 
1 port Hi-Speed USB (zgodny ze 
specyfikacją USB 2.0), 1 port 
Ethernet 

TAK 

 

2 Inne wymagania    
a Gwarancja min. 12 m-cy podać  
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W kolumnie 4 „warunki oferowane” naleŜy wpisać parametry oferowanego sprzętu nie 
gorsze niŜ wskazane w kolumnie 2. Brak wypełnienia danych w kolumnie 4, wpisanie „NIE” 
lub zaoferowanie niŜszych parametrów spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej 
wymagane warunki.  

Oświadczam, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie ww. warunki. 

Oświadczam, Ŝe oferowany, powyŜej wyspecyfikowany, sprzęt jest fabrycznie nowy, 
kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do uŜytku zgodnie z przeznaczeniem bez 
Ŝadnych dodatkowych zakupów. 

 
 

Oferujemy wykonanie przedmiotowej dostawy w cenie: 

Podatek VAT 
od wartości z 

kol. 4 
l.p. przedmiot 

zamówienia 
ilość 
szt. 

wartość 
netto 

 
% zł 

wartość 
brutto 

kol. 4+6 

Producent i 
model 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Drukarka kolorowa 
atramentowa 1 

 
 

   

 

 
 
 

...................................... 
                data 

............................................................................. 
                                   Podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 
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ZP/50/2008 
Załącznik nr 4.5. Formularz asortymentowo – cenowy. 
 
 

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  
 
PAKIET nr 5 URZ ĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE – 1 szt.  
 

l.p. Parametr wymagany 
 

Warunek 
wymagany 
/graniczny 

Potwierdzenie spełnienia warunku 
TAK / NIE 

Warunek oferowany 
1 2 3 4 
1 Urządzenie wielofunkcyjne 

laserowe – 1 szt 
  

1 Minimalne wymagania   
a Funkcje 

Drukowanie, kopiowanie i wysyłanie 
faksów w czerni, skanowanie w czerni 
i w kolorze 

TAK 

 

b Prędkość drukowania (A4, w czerni, 
tryb normal) 
Do 26 str./min 

podać 
 

c Jakość druku (w czerni, tryb normal) 
Do 1200 x 1200 dpi 

podać  

d Maksymalna pojemność odbiornika 
(arkusze) 
Do 125 

podać 
 

e Druk dwustronny 
Automatyczny (standardowo) 

TAK  

f Prędkość kopiowania (w czerni, tryb 
draft, format A4) 
Do 26 kopii/min (jeden arkusz na 
stoliku, wiele kopii, prędkość 
kopiowania z wykorzystaniem 
automatycznego podajnika 
dokumentów do 17,5 kopii/min) 

podać 

 

g Zmniejszanie/powiększanie kopii 
25 do 400% 

TAK  

h Typ skanera 
Skaner płaski, automatyczny podajnik 
dokumentów 

TAK 
 

i Zwiększona rozdzielczość skanowania 
Do 19200 dpi 

podać  

j Standardowe rozwiązania 
komunikacyjne 
1 port w standardzie Base-T Ethernet 
10/100, 1 port zgodny ze standardem 
Hi-Speed USB 2.0, gniazdo faksu RJ-
11, wyjście liniowe RJ-11 

TAK 

 

2 Inne wymagania   
a Gwarancja min. 12 m-cy podać  
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W kolumnie 4 „warunki oferowane” naleŜy wpisać parametry oferowanego sprzętu nie 
gorsze niŜ wskazane w kolumnie 2. Brak wypełnienia danych w kolumnie 4, wpisanie „NIE” 
lub zaoferowanie niŜszych parametrów spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej 
wymagane warunki.  

Oświadczam, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie ww. warunki. 

Oświadczam, Ŝe oferowany, powyŜej wyspecyfikowany, sprzęt jest fabrycznie nowy, 
kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do uŜytku zgodnie z przeznaczeniem bez 
Ŝadnych dodatkowych zakupów. 

 
 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotowej dostawy w cenie: 

Podatek VAT 
od wartości z 

kol. 4 
l.p. przedmiot 

zamówienia 
ilość 
szt. 

wartość 
netto 

 
% zł 

wartość 
brutto 

kol. 4+6 

Producent i 
model 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Urządzenie 
wielofunkcyjne 
laserowe 

1 
 

 
   

 

 
 
 

...................................... 
                data 

............................................................................. 
                                   Podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 
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ZP/50/2008 
Załącznik nr 4.6. Formularz asortymentowo – cenowy. 
 
 

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  
 
PAKIET nr 6 DRUKARKA  LASEROW A – 3 szt. 
 

l.p. Parametr wymagany 
 

Warunek 
wymagany 
/graniczny 

Potwierdzenie spełnienia warunku 
TAK / NIE 

Warunek oferowany 
1 2 3 4 
1 Drukarka laserowa – 3 szt   
1. Wymagania minimalne   
a Maksymalna szybkość druku (mono) 

33 str./min. 
podać  

b Maks. rozmiar nośnika A4 TAK  
c Rozdzielczość w pionie (mono) 1200 

dpi 
TAK  

d Rozdzielczość w poziomie (mono) 
1200 dpi 

TAK  

e Wydajność 50000 str./mies. podać  
f Pojemność podajnika papieru 250 szt. podać  
g Pojemność tacy odbiorczej 150 szt. podać  
h Maks. pojemność podajników 500 szt. podać  
i Zainstalowana pamięć 64 MB TAK  
j Maksymalna wielkość pamięci 320 

MB 
podać  

k Złącza zewnętrzne USB 2.0; IEEE 
1284; karta Ethernet 10/100BaseTx 

TAK  

l Kabel RJ45  dł. 1.8m TAK  
ł Obsługiwane języki drukarek 

PCL6; IBM Pro Printer; EPSON; SPL 
(Samsung Printer Language) 

TAK 
 

m Emulacje PostScript Level 3 TAK  
n Obsługiwane systemy operacyjne 

Microsoft Windows 2000; Microsoft 
Windows XP; Microsoft Windows 
Vista; Microsoft Windows 2003 
Server; Mac OS 8.6 lub nowszy; Mac 
OS 10.1 lub nowszy; Linux 

TAK 

 

o Zainstalowane opcje 
Podajnik na 250 arkuszy; Tacka 
odbiorcza na 150 arkuszy (wydrukiem 
do dołu); automatyczny dupleks; toner 
startowy BLACK na 4000 stron 

TAK 

 

2 Inne wymagania   
a Gwarancja min 36 m-cy podać  

 
W kolumnie 4 „warunki oferowane” naleŜy wpisać parametry oferowanego sprzętu nie 
gorsze niŜ wskazane w kolumnie 2. Brak wypełnienia danych w kolumnie 4, wpisanie „NIE” 
lub zaoferowanie niŜszych parametrów spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej 
wymagane warunki.  

Oświadczam, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie ww. warunki. 
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Oświadczam, Ŝe oferowany, powyŜej wyspecyfikowany, sprzęt jest fabrycznie nowy, 
kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do uŜytku zgodnie z przeznaczeniem bez 
Ŝadnych dodatkowych zakupów. 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotowej dostawy w cenie: 

Podatek 
VAT 

od wartości z 
kol. 5 

l.p. 
przedmiot 

zamówienia 
ilość 
szt. 

 
cena 
jedn. 
netto 

wartość 
netto 

kol. 3 x 4 
 

% zł 

wartość 
brutto 

kol. 5+7 

Producent 
i model 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Drukarka laserowa  3 
  

 
   

 
 
 
 

...................................... 
                data 

............................................................................. 
                                   Podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 
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ZP/50/2008 
Załącznik nr 4.7. Formularz asortymentowo – cenowy. 
 

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  
 
PAKIET nr 7 DRUKARKA  LASEROWA – 3 szt.  
 

l.p. Parametr wymagany 
 

Warunek 
wymagany 
/graniczny 

Potwierdzenie spełnienia warunku 
TAK / NIE 

Warunek oferowany 
1 2 3 4 
1 Drukarka laserowa – 3 szt   
1 Minimalne wymagania   
a Maksymalna szybkość druku (mono) 

14 str./min. 
podać  

b Maks. rozmiar nośnika A4 podać  
c Rozdzielczość w pionie (mono) 600 

dpi 
podać  

d Rozdzielczość w poziomie (mono) 
600 dpi 

podać  

e Wydajność 5000 str./mies. podać  
f Pojemność podajnika papieru 150 szt. podać  
g Złącza zewnętrzne 1 x USB 2.0 TAK  
h Kabel PC TAK  
2 Inne wymagania   
a Gwarancja min. 12 m-cy podać  

 
W kolumnie 4 „warunki oferowane” naleŜy wpisać parametry oferowanego sprzętu nie 
gorsze niŜ wskazane w kolumnie 2. Brak wypełnienia danych w kolumnie 4, wpisanie „NIE” 
lub zaoferowanie niŜszych parametrów spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej 
wymagane warunki.  

Oświadczam, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie ww. warunki. 

Oświadczam, Ŝe oferowany, powyŜej wyspecyfikowany, sprzęt jest fabrycznie nowy, 
kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do uŜytku zgodnie z przeznaczeniem bez 
Ŝadnych dodatkowych zakupów. 

Oferujemy wykonanie przedmiotowej dostawy w cenie: 

Podatek 
VAT 

od wartości z 
kol. 5 

l.p. 
przedmiot 

zamówienia 
ilość 
szt. 

 
cena 
jedn. 
netto 

wartość 
netto 

kol. 3 x 4 
 

% zł 

wartość 
brutto 

kol. 5+7 

Producent i 
model 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Drukarka laserowa  3 
  

 
   

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

                data 

............................................................................. 
                                   Podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 
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ZP/50/2008 
Załącznik nr 4.8. Formularz asortymentowo – cenowy. 
 
 

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  
 
PAKIET nr 8 KOMPUTER PC Z MONITOREM – 4 szt.  
 

l.p. Parametr wymagany 
 Warunek 

wymagany 
/graniczny 

Potwierdzenie spełnienia 
warunku 

TAK / NIE 
Warunek oferowany 

1 2 3 4 
 Komputer PC z monitorem – 4 szt   
1 Minimalne wymagania   
a Procesor 

W architekturze x86, obsługiwany przez system 
operacyjny XP Professional, zapewniający 
wydajność komputera na poziomie 180 pkt 
mierzona w teście SYSMark 2004 SE Rating wg 
wyników opublikowanych na stronie  
http://www.bapco.com/fdrs/sysmark2004SEweb.pdf 
Dostawca dostarczy test w/w. sprzętu 
potwierdzający wymaganą wydajność 
komputera. 
 

TAK 

 

b Pamięć RAM 
Minimum 2048 MB DDR2-800 podać  

c Dysk twardy 
80 GB (min. SATA II; min. 7200 obr) podać  

d Napęd optyczny 
Nagrywarka DVD TAK  

e Napęd FDD TAK  
f Płyta główna 

zintegrowany kontroler 4 x SATA; 2 x PCI 2.3 TAK  

g Karta dźwiękowa Zintegrowana TAK  
h Karta sieciowa 10/100/1000 Mbps TAK  
i Karta graficzna Zintegrowana TAK  
j Porty I/O Minimum 4 porty USB 2.0 (w tym 2 na 

przednim panelu), min. 1x RS-232, 1xLPT, VGA, 
Audio (na przednim i tylnym panelu) 

podać 
 

k System operacyjny 
Windows Vista Business PL  (płytka ze 
sterownikami i systemem operacyjnym, z 
moŜliwością downgrade)  
Wymagana jest poprawna instalacja wraz ze 
wszystkimi sterownikami. 

TAK 

 

l Obudowa 
w standardzie ATX, zasilacz o mocy dostosowanej 
do wydajności komputera, ale nie mniejszy niŜ 
400W, z funkcją PFC 

podać 

 

2 Inne   
a Klawiatura standardowa 101 klawiszy PS/2 w 

układzie polski programisty 
TAK  

b Mysz optyczna PS/2 ze scrollock z podkładką. TAK  
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Mysz oraz klawiatura z tym samym logo  
c Kabel sieciowy RJ45 1.8m TAK  
3 Monitor TAK  
a • kolorowy LCD 17”   podać  
b • Zalecana rozdzielczość obrazu1280 x 1024 

pikseli 
podać 

 

c • Czas reakcji matrycy 8 ms TAK  
d • Jasność 270 cd/m2 TAK  
e • Kontrast 500:1 TAK  
4 Inne wymagania   
a Gwarancja min. 36 m-cy podać  

 
 
W kolumnie 4 „warunki oferowane” naleŜy wpisać parametry oferowanego sprzętu nie 
gorsze niŜ wskazane w kolumnie 2. Brak wypełnienia danych w kolumnie 4, wpisanie „NIE” 
lub zaoferowanie niŜszych parametrów spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej 
wymagane warunki.  

Oświadczam, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie ww. warunki. 

Oświadczam, Ŝe oferowany, powyŜej wyspecyfikowany, sprzęt jest fabrycznie nowy, 
kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do uŜytku zgodnie z przeznaczeniem bez 
Ŝadnych dodatkowych zakupów. 

Oferujemy wykonanie przedmiotowej dostawy w cenie: 

Podatek 
VAT 

od wartości z 
kol. 5 

l.p. 
przedmiot 

zamówienia 
ilość 
szt. 

 
cena 
jedn. 
netto 

wartość 
netto 

kol. 3 x 4 
 

% zł 

wartość 
brutto 

kol. 5+7 

Producent 
i model 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Komputer PC z 
monitorem  4 

  
 

   

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

                data 

............................................................................. 
                                   Podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 
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ZP/50/2008 
Załącznik nr 4.9. Formularz asortymentowo – cenowy. 
 
 

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  
 
PAKIET nr 9 MONITOR LCD - 11 szt.  
 

l.p. Parametr wymagany 
 

Warunek 
wymagany 
/graniczny 

Potwierdzenie spełnienia 
warunku 

TAK / NIE 
Warunek oferowany 

1 2 3 4 
 Monitor LCD – 11 szt   
1 Minimalne wymagania   
a Format ekranu monitora Standardowy TAK  
b Przekątna ekranu 17 cali podać  
c Zalecana rozdzielczość obrazu 1280 x 1024 pikseli podać  
d Czas reakcji matrycy 5 ms podać  
e Jasność 300 cd/m2 podać  
f Kontrast 1000:1 podać  
g Kąt widzenia poziomy 160 stopni TAK  
h Kąt widzenia pionowy 160 stopni TAK  
2 Inne wymagania   
a Gwarancja  min 36 m-cy podać  

 
W kolumnie 4 „warunki oferowane” naleŜy wpisać parametry oferowanego sprzętu nie 
gorsze niŜ wskazane w kolumnie 2. Brak wypełnienia danych w kolumnie 4, wpisanie „NIE” 
lub zaoferowanie niŜszych parametrów spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej 
wymagane warunki.  

Oświadczam, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie ww. warunki. 

Oświadczam, Ŝe oferowany, powyŜej wyspecyfikowany, sprzęt jest fabrycznie nowy, 
kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do uŜytku zgodnie z przeznaczeniem bez 
Ŝadnych dodatkowych zakupów. 

Oferujemy wykonanie przedmiotowej dostawy w cenie: 

Podatek 
VAT 

od wartości z 
kol. 5 

l.p. 
przedmiot 

zamówienia 
ilość 
szt. 

 
cena 
jedn. 
netto 

wartość 
netto 

kol. 3 x 4 
 

% zł 

wartość 
brutto 

kol. 5+7 

Producent 
i model 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Monitor LCD  11 
  

 
   

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

                data 

............................................................................. 
                                   Podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 
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ZP/50/2008 
Załącznik nr 4.10. Formularz asortymentowo – cenowy. 
 
 

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  
 
PAKIET nr 10 Oprogramowanie  - 1 szt. 
 

l.p. Parametr wymagany 
 

Warunek 
wymagany 
/graniczny 

Potwierdzenie spełnienia 
warunku 

TAK / NIE 
Warunek oferowany 

1 2 3 4 
1 Oprogramowanie 1 szt.   
1.1 Corel DRAW 12 PL SE   TAK  

 
 
 
 

Podatek VAT 
od wartości z kol. 5 l.p. 

przedmiot 
zamówienia 

ilość 
szt. 

wartość netto 
kol. 3 x 4 

 % zł 

wartość brutto 
kol. 5+7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Oprogramowanie  1 
 

 
  

 
 
 
 
 

...................................... 
                data 

............................................................................. 
                                   Podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 
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ZP/50/2008 
Załącznik nr 4.11. Formularz asortymentowo – cenowy. 
 
 

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  
 
PAKIET nr 11 Oprogramowanie  - 25 szt. 
 

l.p. Parametr wymagany 
 

Warunek 
wymagany 
/graniczny 

Potwierdzenie spełnienia 
warunku 

TAK / NIE 
Warunek oferowany 

1 2 3 4 
1 Oprogramowanie – 25 szt.   
1.1 ESET NOD32 Antivirus   TAK  
 Minimalne wymagania   
a Rozszerzenie licencji Nr AEV-03374911 o 

kolejne 25 licencji 
TAK  

 
 
 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotowej dostawy w cenie: 

Podatek VAT 
od wartości z kol. 5 l.p. przedmiot 

zamówienia 
ilość 
szt. 

 
cena 
jedn. 
netto 

wartość 
netto 

kol. 3 x 4 
 % zł 

wartość brutto 
kol. 5+7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Oprogramowanie  25 
  

 
  

 

 

 
 
 

...................................... 
                data 

............................................................................. 
                                   Podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 
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ZP/50/2008 
Załącznik nr 4.12. Formularz asortymentowo – cenowy. 
 
 

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  
 
PAKIET nr 12 Oprogramowanie  - 1 szt. 
 

l.p. Parametr wymagany 
 

Warunek 
wymagany 
/graniczny 

Potwierdzenie spełnienia 
warunku 

TAK / NIE 
Warunek oferowany 

1 2 3 4 
1 Oprogramowanie 1 szt.   
1.1 Norma PRO TAK  
 Minimalne wymagania   
a � Ostatnia dostępna wersja min. 4.23  

Licencja na kolejne stanowisko 
TAK  

 
 
 
 

Podatek VAT 
od wartości z kol. 5 l.p. przedmiot zamówienia ilość 

szt. 

wartość 
netto 

kol. 3 x 4 
 % zł 

wartość 
brutto 

kol. 5+7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Oprogramowanie  1 
 

 
  

 
 
 
 
 

...................................... 
                data 

............................................................................. 
                                   Podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 
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ZP/50/2008 
Załącznik nr 4.13. Formularz asortymentowo – cenowy. 
 
 

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  
 
PAKIET nr 13 FIREWALL  - 2 szt.  
 

l.p. Parametr wymagany 
 

Warunek 
wymagany 
/graniczny 

Potwierdzenie spełnienia 
warunku 

TAK / NIE 
Warunek oferowany 

1 2 3 4 

1 
Obudowa 
Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej 
szafie RACK 19” 

podać 
 

2 
Porty: 6 konfigurowalnych przez uŜytkownika 
portów gigabitowych 

podać 
 

3 Przepustowość: 320 Mb/s podać  
4 Wydajność VPN: 120 Mb/s podać  
5 Liczba równoczesnych sesji: 400 000 podać  

6 
Obsługa: PPPoE, NAT/PAT, H.323 NAT 
Traversal 

podać 
 

7 Wsparcie dla technologii Zone-Defense podać  

8 
Enkrypcja VPN: 
DES/3DES/AES/Twofish/Blowfish/CAST-
128 

podać 
 

9 
Liczba tuneli VPN: 1200 (IPsec, PPTP, L2TP, 
L2TP with IPsec) 

podać 
 

10 Serwer L2TP/PPTP podać  
11 Zarządzanie: RS-232, Web, SSH podać  

12 
Tryb wysokiej dostępności (HA - High 
Availability) 

podać 
 

13 
Uwierzytelnianie: wbudowana baza danych, 
RADIUS, LDAP, Microsoft IAS 

podać 
 

14 
Zarządzanie pasmem: pasmo gwarantowane, 
maksymalne, priorytetyzacja 

podać 
 

15 
System IPS: automatyczne pobieranie 
sygnatur, ochrona przed atakami DoS i DDoS, 
alertowanie e-mailem 

podać 
 

16 Filtrowanie treści podać  

17 
Blokowanie komunikatorów internetowych i 
aplikacji p2p 

podać 
 

18 Wymagania dodatkowe   
a Minimum 24 miesięczna subskrypcja IDS/IPS podać  
b Gwarancja min 60 m-cy podać  
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W kolumnie 4 „warunki oferowane” naleŜy wpisać parametry oferowanego sprzętu nie 
gorsze niŜ wskazane w kolumnie 2. Brak wypełnienia danych w kolumnie 4, wpisanie „NIE” 
lub zaoferowanie niŜszych parametrów spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej 
wymagane warunki.  

Oświadczam, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie ww. warunki. 

Oświadczam, Ŝe oferowany, powyŜej wyspecyfikowany, sprzęt jest fabrycznie nowy, 
kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do uŜytku zgodnie z przeznaczeniem bez 
Ŝadnych dodatkowych zakupów. 

 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotowej dostawy w cenie: 

Podatek 
VAT 

od wartości z 
kol. 5 

l.p. 
przedmiot 

zamówienia 
ilość 
szt. 

 
cena 
jedn. 
netto 

wartość 
netto 

kol. 3 x 4 
 

% zł 

wartość 
brutto 

kol. 5+7 

Producent 
i model 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 FIREWALL  2 
  

 
   

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

                data 

............................................................................. 
                                   Podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 
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ZP/50/2008 
Załącznik nr 5.1 - Wymagane warunki gwarancji i serwisu – dotyczy pakietów nr 1 ÷ 9. 
 
Pakiet nr ........................ (wpisać numer pakietu / pakietów do którego Wykonawca przystępuje) 

 
GWARANCJA , SERWIS 

 
 WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW 

GWARANCJI  
I SERWISU 

WARUNKI WYMAGANE OFEROWANE 

1. Okres gwarancji  Wskazany w „Formularzu oferty” 
Pakiet 1……………………………………………………(min 24 m-ce) 

Pakiet 2 ……………………………………………………(min 24 m-ce) 

Pakiet 3 ……………………………………………………(min 36 m-cy) 

Pakiet 4……………………………………………………(min 12 m-cy) 

Pakiet 5……………………………………………………(min 12 m-cy) 

pakiet 6 ……………………………………………………(min 36 m-cy) 

pakiet 7……………………………………………………(min 12 m-cy) 

pakiet 8……………………………………………………(min 36 m-cy) 

pakiet 9……………………………………………………(min 36 m-cy) 

2. Gwarancja liczona od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia 
przez Zamawiającego 

 

stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu zamówienia w 
trakcie protokolarnego odbioru 

 3. Wymiana przedmiotu zamówienia na 
nowy w przypadku: 

wystąpienia max.5 awarii przedmiotu zamówienia 
wyłączających go z eksploatacji przez okres równy lub 
większy niŜ trzy dni robocze w ciągu trwania okresu 
gwarancji  

 

braku moŜliwości naprawy elementu / podzespołu  4. Wymiana elementu / podzespołu na 
nowy w przypadku 

dwukrotnej naprawy tego samego elementu / podzespołu  

5. Awaria dysku twardego W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony nośnik 
pozostaje u Zamawiającego ( dotyczy przedmiotu 
zamówienia,  który zawiera dysk twardy)   

 

6. Okres gwarancji w przypadku 
wymiany przedmiotu zamówienia na 
nowy 

taki jak oferowany w ofercie, liczony od momentu 
wymiany przedmiotu zamówienia na nowy 
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gwarancja liczona jak gwarancja Wykonawcy 
 
 
 

 7. Okres gwarancji wymienionego 
elementu / podzespołu w przypadku  
a) gwarancji producenta < niŜ 

gwarancji wykonawcy 
 
b) gwarancji producenta >  niŜ 

gwarancji wykonawcy  
gwarancja liczona jak gwarancja producenta 
 

 

8. Sposób zgłaszania awarii przedmiotu 
zamówienia 

zamawiający zgłasza awarię telefonicznie do serwisu 
autoryzowanego lub wskazanego przez Wykonawcę 
serwisanta, potwierdzając  zgłoszenie awarii faxem  

 

9. Czas reakcji na zgłoszenie awarii = 
przyjazd serwisanta do 
Zamawiającego 

do 4 h od momentu zgłoszenia telefonicznego   

10. Miejsce wykonania naprawy u Zamawiającego  
11. Maksymalny czas naprawy przedmiotu 

zamówienia   
 
max 48 h 

 

12. Koszty napraw  Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, 
włączając w to koszt części i transportu 

 

13. Firma serwisująca  Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na 
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzacje producenta serwera (dokumenty załączyć do 
oferty) 

 

14. Dodatkowe wymagania Wymagane oświadczenie producenta serwera, Ŝe w 
przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie 
na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem 

 

 
INNE   ISTOTNE   INFORMACJE 

 
PODAĆ 

1. Lokalizacja gwarancyjnego serwisu 
autoryzowanego Wykonawcy (adres, 
nr telefonu) 

 

2. Lokalizacja pogwarancyjnego serwisu 
autoryzowanego Wykonawcy (adres, 
nr telefonu 

 

 

 

................................................. 
( data) 

            ........................................................................ 
                                                                                                                Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie   
                                                                                                                                   uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                                                                                                                          reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                                w jego imieniu  
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ZP/50/2008 
Załącznik nr 5.2 - Wymagane warunki gwarancji i serwisu – dotyczy pakietu nr 13 
 
 

 
GWARANCJA , SERWIS 
Dotyczy  pakietu nr  13  

 WYSZCZEGÓLNIENIE 
WARUNKÓW GWARANCJI  
I SERWISU 

WARUNKI WYMAGANE OFEROWANE 

1. Okres gwarancji  Minimum  60 miesięcy  

2. Gwarancja liczona od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia 
przez Zamawiającego 

 

stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu zamówienia w 
trakcie protokolarnego odbioru 

 

3. 

Wymiana przedmiotu zamówienia na 
nowy w przypadku: 

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wymiana 
urządzenia następnego dnia roboczego 

 

braku moŜliwości naprawy elementu / podzespołu 
 

4. 

Wymiana elementu / podzespołu na 
nowy w przypadku 

dwukrotnej naprawy tego samego elementu / podzespołu 
 

5. 
Okres gwarancji w przypadku 
wymiany przedmiotu zamówienia na 
nowy 

taki jak oferowany w ofercie, liczony od momentu 
wymiany przedmiotu zamówienia na nowy 

 

 
gwarancja liczona jak gwarancja Wykonawcy 
 
 
 

 

6. 

Okres gwarancji wymienionego 
elementu / podzespołu w przypadku  
c) gwarancji producenta < niŜ 

gwarancji wykonawcy 
 
d) gwarancji producenta >  niŜ 

gwarancji wykonawcy  gwarancja liczona jak gwarancja producenta  

7. 
Sposób zgłaszania awarii przedmiotu 
zamówienia 

zamawiający zgłasza awarię telefonicznie do serwisu 
autoryzowanego lub wskazanego przez Wykonawcę 
serwisanta, potwierdzając  zgłoszenie awarii faxem  

 

8. 
Czas reakcji na zgłoszenie awarii = 
przyjazd serwisanta do 
Zamawiającego 

do 4 h od momentu zgłoszenia telefonicznego  
 

9. Miejsce wykonania naprawy u Zamawiającego  

10. Koszty napraw  Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, 
włączając w to koszt części i transportu 

 

11. 
Maksymalny czas naprawy 
przedmiotu zamówienia  w przypadku 
kiedy naprawa wykonywana jest w 

 
max 24 h 
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siedzibie  Zamawiającego  
 
INNE   ISTOTNE   INFORMACJE 

 
PODAĆ 

1 Lokalizacja gwarancyjnego serwisu 
autoryzowanego Wykonawcy (adres, 
nr telefonu) 

 

2 Lokalizacja pogwarancyjnego serwisu 
autoryzowanego Wykonawcy (adres, 
nr telefonu 

 

 

 

 

......................................... 
(data) 

            ........................................................................ 
                                                                                                                Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie   
                                                                                                                                   uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                                                                                                                          reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                                w jego imieniu  

 
 


