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SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o  
 

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec 
  

  SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego   

o wartości szacunkowej poniŜej  207 000 euro 
(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) 
 

NA DOSTAWĘ  WYPOSAśENIA KOMPUTEROWEGO, DRUKAREK, 
CZYTNIKÓW KODÓW KRESKOWYCH I OPROGRAMOWANIA 

 
Kod CPV:  30213000-5 – Komputery osobiste; 30232110-8 Drukarki laserowe; 30232100-5 Drukarki 
i plotery; 30216200-8 Czytniki kart magnetycznych; 30216130-6 Czytniki kodu kreskowego; 32323000-3 
Monitory wideo; 48761000-0 Pakiety oprogramowania antywirusowego 

 
Numer sprawy: ZP-2200-19/14 
 
SPIS TREŚCI: 
 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.  
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI       

ZAMÓWIENIA. 
III. TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA. 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 
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.  

VI. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM. 
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

VIII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.  
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.  
XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.  
XIII.      ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY.  
XIV. POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.  
XV.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  
XVII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
  
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty, 
2. Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń, 
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy, 
4. Załącznik nr 4.1 – 4.8 - Formularz asortymentowo – cenowy, 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 22 ponumerowanych stron. 
 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia 
 

Zatwierdził Zarząd  
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I. Nazwa i adres zamawiającego 
Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec 
Regon: 240837054, NIP: 644-350-44-64,  
Tel. (032) 41 30 125, 131, Fax (032) 41 30 131 
www.szpital.sosnowiec.pl; zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposaŜenia komputerowego, drukarek, czytników 

kodów kreskowych i oprogramowania. Zamówienie składa się z 8 części:  
Pakiet nr 1 – Komputery PC z monitorem  
Pakiet nr 2 – drukarki laserowe  
Pakiet nr 3 – drukarki paragonowe  
Pakiet nr 4 – czytniki kart chipowych SCR-3311 
Pakiet nr 5 – czytniki kodów kreskowych 
Pakiet nr 6 - System Wizualizacji Informacji o Pacjentach Poradni – TV 40”- 42” 
Pakiet nr 7 - System Wizualizacji Informacji o Pacjentach Poradni  - Nettop 
Pakiet nr 8 - Oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint Antivirus 'NOD32' Client 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – asortyment, ilości, zestawienie wymaganych 
warunków technicznych oraz warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia i warunki 
gwarancji znajdują się w załącznikach nr 4.1 do 4.8  do niniejszej SIWZ. 

3. Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń fabrycznie nowych wyprodukowanych nie 
wcześniej niŜ w 2013r., oznaczonych znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami. – 
(nie dotyczy Pakietu nr 8) 

4. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawymi w tym zakresie 

 
III. Termin i warunki realizacji zamówienia 
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 
2. Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: Sosnowiecki 

Szpital Miejski sp. z o.o. Sosnowiec ul. Szpitalna 1.  
3. Termin płatności: do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionego oryginału faktury. 
 
IV. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
b. 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 przedłoŜonych w ofercie. 

 
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 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, naleŜy złoŜyć: 
a) oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ, 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

c) listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej stosuje się odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 
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2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz. 231). 
2. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp naleŜy złoŜyć:  
- oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 

3. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom 
Zamawiającego naleŜy złoŜyć wraz z ofertą:  

W zakresie Pakietu nr 1 - Dokumenty określone w załączniku nr 4.1 do SIWZ. 
4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 
innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

5. 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.  

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

7. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy: 
-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ, 
-  formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 
-  formularz asortymentowo-cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1 – 4.8 do SIWZ. 

8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 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. 

9. Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 7 sporządzone były zgodnie 
z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 
4.1-4.8 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. 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. 

2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca moŜe zwrócić się do 
Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niŜ na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeŜeli wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania 
wniosków, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuŜenie terminu składania 
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.   
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Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upowaŜniony jest Dział Zamówień Publicznych, 
tel. (032) 41 30 125, 131, fax: (032) 41 30 131 
e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 
 

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 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. 

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. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, 
poz. 1503 z poźn. zm.), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec, które 
spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być 
udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone 
odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, 
oznaczonej klauzulą o treści: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 
W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI 
(Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.)”. 

10. Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:  
 
Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. 

Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: Dostawę wyposaŜenia komputerowego, drukarek, czytników kodów 
kreskowych i oprogramowania.   
ZP-2200-19/14 
Nie otwierać przed: 14.03.2014r., godz. 1030”  
Przystępujemy do Pakietu Nr ……………………. 

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

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

d) Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.  
 

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 Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. 

Szpitalna 1, Kancelaria III piętro do dnia 14.03.2014 r. do godz. 1000 . 
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2. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 14.03.2014r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień 
Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. 
Otwarcie ofert jest jawne. 

 
XI. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 
2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty 

z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. 
3. Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, 

koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu, gwarancji. 
4. Ceny jednostkowe, cenę łączną, 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 

w załączniku 4.1 ÷ 4.8. 
7. Wartości przedmiotu zamówienia naleŜy wyliczyć w następujący sposób: 

Wartość  netto = ilość x cena jedn. netto, 
Wartość  brutto = wartość netto + podatek VAT. 

9. JeŜeli zostanie złoŜona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-
cenowym naleŜy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) 
zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 
2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 
212, poz. 1337)- "końcówki poniŜej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyŜsze 
zaokrągla się do 1 grosza". 

 
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 największą liczbą punktów. 
KaŜda część (pakiet) stanowi oddzielny przedmiot zamówienia i będzie rozpatrywana 
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 nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
3.  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 do SIWZ. 
 
XVI.  Informacje o formalno ściach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
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1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeŜeniem art. 183,  
w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faks lub drogą 
elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji  
o wyborze oferty, jeŜeli: 
a) do postępowaniu zostanie złoŜona tylko jedna oferta, 
b) nie zostanie odrzucona Ŝadna oferta, 
c) nie zostanie wykluczony Ŝaden Wykonawca. 

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaŜe wybranemu w wyniku niniejszego 
postępowania Wykonawcy. 

4. JeŜeli wybrana oferta została złoŜona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). 

2. Informacje ogólne. 
a) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 

b) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują równieŜ 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp, 

c) środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są: 
- przekazanie informacji o nieprawidłowościach Zamawiającemu w oparciu o art. 181 

ustawy Pzp, 
- wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, 
- skarga do sądu. 
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Załącznik nr 1 
ZP-2200-19/14  
……………………………………                                                                                                                                           
   (pieczęć firmowa ) 
     Formularz oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy: .................................................................................................. 

siedziba/adres: ......................................................................................................................... 

Regon: ........................................................... NIP: .......................................... 
telefon:...............................................fax: ......................................................... 

e–mail:................................................................................................................ 

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę wyposaŜenia komputerowego, drukarek, czytników kodów 
kreskowych i oprogramowania, oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach 
określonych w SIWZ za cenę: 

WYPEŁNIĆ TABELĘ WG. WZORU PODANEGO NIśEJ (powielić tabelę tyle razy, do ilu pakietów 
wykonawca przystępuje):  

Pakiet nr …….   

Wartość zamówienia bez 
podatku VAT (netto) Wartość podatku VAT Wartość zamówienia z 

podatkiem VAT (brutto) 
   

 
2. Warunki płatno ści:  

Oferujemy płatność w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Termin wykonania zamówienia: 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia 
umowy. 
 
4.  Oświadczam, Ŝe: 

a) Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany.  
b) Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych 

w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
c) Jestem związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
d) Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z SIWZ. 
e) Proponowany asortyment jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawymi w tym 

zakresie. 

Data:    .............................. 
    

.............................................................. 
(podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej 
do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań)
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Załącznik nr 2 
ZP-2200-19/14 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

i o niepodleganiu wykluczeniu 
 
 
Przystępując do przedmiotowego postępowania  
oświadczamy, Ŝe: 
1) spełniamy warunki udziału w postępowaniu, 
2) nie podlegamy wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALE śNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), 
oświadczamy, Ŝe: 
nie naleŜymy /naleŜymy (niepotrzebne skreślić) do grupy kapitałowej, 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 
50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp * 
 
* dołączamy do oferty listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej 
(w przypadku przynaleŜności do grupy) 
 
 

                                                                                 
Data:    .............................. 
    

.............................................................. 
(podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej 

do reprezentowania firmy)  
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Załącznik nr 3 
ZP-2200-19/14 
 

UMOWA NR ............. - wzór 

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy: 
Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o.  
41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476320 
posiadającym NIP: 6443504464, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,  
wysokość kapitału zakładowego: 28 500 000,00 zł 
reprezentowanym przez Zarząd:  
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a  
firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do 
...................................................... pod nr ................................... 
posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,  
reprezentowaną przez: 
.............................................................. 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 
W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) przetargu 
nieograniczonego znak ZP-2200-19/14 została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§1  

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa ……………………….. (Pakiet nr ….), zwanych w dalszej 

części umowy przedmiotem umowy, o parametrach technicznych, w asortymencie, ilościach 
i cenach określonych w załączniku do niniejszej umowy, sporządzonym zgodnie z ofertą 
Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, Ŝe urządzenia będące przedmiotem umowy są fabrycznie 
nowe, kompletne, zdatne i dopuszczone do umówionego uŜytku zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

3. Wykonawca gwarantuje, Ŝe przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 

 
§2 

WYNAGRODZENIE 
1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu 

formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na łączną kwotę w wysokości: 
Pakiet nr ... netto:...........................zł. brutto:……………….zł 
słownie (brutto)  .................………………………………….................................... zł. 

2. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty 
związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, 
zakładany zysk, naleŜne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego oraz gwarancji  i inne 
koszty, które występują. 

§ 3 
SPOSÓB PŁATNOŚCI 

1. NaleŜność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury VAT.   

2. Zapłata naleŜności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi 
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 60 dni od daty 
otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury.  

3. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy.  
4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
5. UpowaŜnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 
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§4  
TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI 

1. Niniejsza umowa będzie realizowana w terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 
2. Miejsce dostawy: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1.  
3. Termin dostawy przedmiotu zamówienia winien być uprzednio uzgodniony telefonicznie 
z Zamawiającym. 
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w pomieszczeniach w związku 
 z realizacją umowy. Ewentualne szkody Wykonawca usunie na koszt własny. 
5. Po zrealizowaniu Zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez 

Wykonawcę i Zamawiającego. Za datę i miejsce dostawy uwaŜać się będzie potwierdzony 
protokołem odbiór przedmiotu zamówienia przez osobę upowaŜnioną przez Zamawiającego. 

6. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać w szczególności: 
a) wykaz i liczbę dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz z nr seryjnymi 
b) dzień i miejsce odbioru zamówienia, 
c) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu wad w realizacji zamówienia. 
d) w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w terminie 
określonym przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1. 
Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę 
do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeŜeń. 

7. Wykonawca gwarantuje, Ŝe przedmiot zamówienia jest wolny od wad.   
8. Wykonawca zobowiązuje się: 

a)  uzupełnić braki ilościowe – jeŜeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – 
w otrzymanym towarze w terminie do 5 dni roboczych,  

b) wymienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 5 dni roboczych od 
chwili zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt. JeŜeli Wykonawca nie wymieni 
towaru na wolny od wad we wskazanym wyŜej terminie, Zamawiający moŜe wykonać swoje 
uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (w tym wykonanie zastępcze), 

9.  Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy moŜe odmówić 
przyjęcia dostawy, jeŜeli: 

- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
-  opakowanie będzie naruszone; 

      - dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia. 
10. Wymagane warunki gwarancji przedmiotu zamówienia zawarte zostały w załączniku do 
umowy. 
11. Wykonawca udziela gwarancji na okres ...., licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. 
12. Wykonawca udziela rękojmi na okres równy okresowi udzielonej gwarancji, licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru 
 13. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich ujawnionych wad i 
usterek na własny koszt. JeŜeli Wykonawca nie zrealizuje Ŝądania usunięcia wad w przewidzianym 
terminie, to Zamawiający moŜe wówczas zlecić ich usunięcia na koszt Wykonawcy innemu 
Wykonawcy. 
14. Ze strony Zamawiającego nadzór na prawidłową realizacją umowy łącznie z podpisaniem 

protokołu zdawczo-odbiorczego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę pełni: 
- Kierownik Działu Informatyki, tel. nr 32 41-30-155. 

15. Ze strony Wykonawcy nadzór na prawidłową realizacją umowy łącznie z podpisaniem 
protokołu zdawczo-odbiorczego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę pełni: 
................................................, tel. nr........................................................................ 
16. Lokalizacja serwisu gwarancyjnego: adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do 
odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii: 
…………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 

§ 5  
KARY UMOWNE 

1. Strony zastrzegają kary umowne z następujących tytułów: 
1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości umowy brutto,  
1.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn nie 

leŜących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wartości umowy brutto,  
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1.3. w razie niedotrzymania terminów określonych w § 4 ust. 1 i 8 Zamawiający naliczać będzie 
Wykonawcy kary w wysokości 1,5% wartości niezrealizowanego zamówienia za kaŜdy dzień 
zwłoki. Po 14 dniach przysługuje Zamawiającemu uprawnienie do rozwiązania umowy 
z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie 
wywiązuje się ze świadczonych dostaw zgodnie z umową lub teŜ nienaleŜycie wykonuje swoje 
zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w trybie 
natychmiastowym, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do usunięcia uchybień w realizacji 
umowy. 

W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu 
wykonania części umowy.  
3. Kary umowne naliczone zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na podstawie noty 

obciąŜeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający 
ma prawo potrącić kwoty kar umownych z naleŜności wobec Wykonawcy.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego kary umowne na 
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  

5. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 
wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek 
prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie moŜe być przedmiotem 
zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, poŜyczki). Wykonawca 
nie moŜe równieŜ zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 
Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu.  

6. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną, pociągającą za 
sobą skutki wskazane w ust.5. 

7. Wszystkie punkty niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Pakietów, z których kaŜdy 
jest odrębnym zamówieniem. 

§ 6 
SPORY 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się SIWZ, przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego 

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się 
rozstrzygać polubownie. W razie braku moŜliwości polubownego załatwienia sporów, będą 
one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona 
kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego 
powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których 
spełnienia uzaleŜnia odstąpienie od wniesienia pozwu. 

§ 7  
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaŜności i będą 
dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz § 4 niniejszej umowy. 

2. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

        
ZAMAWIAJ ĄCY:       WYKONAWCA: 

   
 

 

 

 

 

Załącznik: Formularz asortymentowo cenowy  
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Załącznik nr 4.1  
ZP-2200-19/14 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 
Pakiet nr 1 - Komputery PC z monitorem 
  
Lp. NAZWA ASORTYMENTU J.M. ILO ŚĆ Cena jednostkowa 

netto 
Wartość netto Podatek 

VAT %  
Wartość 
brutto 

PRODUCENT 

1. 
Komputer PC z monitorem 
 

Szt. 30 
     

 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I INNYCH WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Pakiet 1. Komputer PC z monitorem  

Parametry techniczne Producent i model: 
Parametr Minimalne wymagania Parametry oferowane / podać: 
Procesor Zainstalowany jeden procesor dwurdzeniowy klasy x86. Procesor powinien osiągać w 

teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: 
http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 4850 punktów Passmark 
CPU Mark (wynik od dnia ogłoszenia do dnia złoŜenia oferty; załączyć wydruk ze strony 
internetowej) 
Zamawiający zastrzega sobie, iŜ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu 
Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, 
komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami 
w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni od otrzymania zawiadomienia 
od Zamawiającego. 

 

Pamięć RAM Minimum 4 GB z moŜliwością rozbudowy do 8GB bez konieczności wymiany 
zainstalowanych modułów 

 

Dysk twardy Minimum 500 GB  (min. SATA II; prędkość obrotowa min. 7200 obr/min., z 
mechanizmem diagnozowania SMART)  

 

Napęd 
optyczny 

Nagrywarka DVD z oprogramowaniem do odtwarzania płyt 
 

Płyta główna Na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora, zaprojektowana  i wykonana 
przez  producenta komputera. Z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę 
oraz nr seryjny komputera, a takŜe MAC adres karty sieciowej; z wbudowanym 
kontrolerem dysków Serial ATA2; z moŜliwością podłączenia dodatkowego dysku na 
interfejsie Serial ATA2 

 

Karda Zintegrowana  



 13  

dźwiękowa 
Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s, Wake on LAN  
Karta 
graficzna 

Zintegrowana 
 

Porty I/O Minimum 8 portów USB (w tym: 2xUSB 2.0 na przednim panelu, 2xUSB 3.0 na tylnym 
panelu, 2xUSB 2.0 na tylnym panelu), 1x PS/2, VGA 

 

System 
operacyjny 

� Licencja dla Windows 8 Pro z prawami do instalacji Windows 7 Professional w 
polskiej wersji językowej 

� Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej 
wersji językowej, OEM, 64 bit. 

� Dostarczony nośnik Windows 8 Pro OEM pozwalający na ponowną instalację systemu 
32/64bit niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez 
Internet czy telefon 

� Sterowniki dla systemu operacyjnego  MS Windows 7 Professional PL, MS Windows 
8 Pro PL na nośniku optycznym CD lub DVD. 

 

Obudowa Małogabarytowa typu small form factor fabrycznie przystosowana do pracy w układzie 
pionowym i poziomym. Zasilacz o mocy dostosowanej do wydajności komputera 
umoŜliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposaŜeniu w dodatkowe 
urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń przy pełnym obciąŜeniu, obudowa 
musi posiadać zastosowane zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze 
blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do załoŜenia kłódki) lub 
zamknięcie na zamek. 

 

BIOS � BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 
� moŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 

innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji 
o:  

a) wersji BIOS  
b) nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania  
c) ilości i sposobu obłoŜenia slotów pamięciami RAM  
d) typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni  
e) pojemności zainstalowanego dysku twardego 
f) rodzajach napędów optycznych 
g) MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej 

� moŜliwość skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do 
BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w 
przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS;  

� moŜliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock);  
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� moŜliwość blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;  
� kontroli sekwencji boot-ącej;  
� startu systemu z urządzenia USB;  
� funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 
� obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy 

Inne � Klawiatura standardowa 101 klawiszy PS/2 lub USB  w układzie polski programisty 
� Mysz optyczna PS/2 lub USB ze scrollock z podkładką. Mysz oraz klawiatura z tym 

samym logo  
� Kabel sieciowy RJ45 1.8m 

 

Dodatkowe 
wymagania 

� Certyfikat ISO9001 dla serwisu. Dokument naleŜy załączyć do oferty. 
� Deklaracja zgodności CE. Dokument naleŜy załączyć do oferty. 
� Komputer musi być certyfikowany na zgodność z niŜej wymienionymi systemami 

operacyjnymi: 
a) Windows 7 – x86 
b) Windows 7 – x64 
(załączyć wydruk ze strony internetowej Microsoft WHCL) 

 

Monitor  kolorowy LCD 20”  lub większy 
Zalecana rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli 
Czas reakcji matrycy 5 ms 
Jasność minimum 250 cd/m2 
Kontrast minimum 1000:1 
System podświetlenia WLED 
30 dni gwarancji na uszkodzony piksel lub subpiksel   

 

Gwarancja � Minimum 3 lata gwarancji na miejscu u Zamawiającego, licząc od dnia akceptacji 
(data dostawy). 

� Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 
� Jednostki centralne bez plomb gwarancyjnych producenta 
� W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego 
� Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i 

transportu. 
� W przypadku trzykrotnej naprawy podzespołu - wymiana na nowy lub wymiana całej 

jednostki centralnej 
� W przypadku uszkodzeń tego samego elementu (ukryta wada fabryczna) powyŜej 

30% Dostawca wymieni całą dostawę na sprzęt wolny od wad. 

 

Data:    .............................. 
              ..............................................................  

                                              (podpis i pieczątka imienna osoby upowaŜnionej  
                                        do reprezentowania firmy)  
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Załącznik nr 4.2  
ZP-2200-19/14 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 
Pakiet nr 2 - drukarki laserowe 
  
Lp. NAZWA ASORTYMENTU J.M. ILO ŚĆ Cena jednostkowa 

netto 
Wartość netto Podatek 

VAT %  
Wartość 
brutto 

PRODUCENT 

1. drukarki laserowe  Szt. 30      
 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I INNYCH WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
Pakiet 2. Drukarka laserowa – 30 szt.  

Parametry techniczne Producent i model: 
Parametr Minimalne wymagania Parametry oferowane / podać 

Parametr Minimalne wymagania  
Maksymalna 
szybkość druku 
(mono) 

35 str./min.  

Maks. rozmiar 
nośnika 

A4  

Rozdzielczość w 
pionie (mono) 

1200 dpi  

Rozdzielczość w 
poziomie (mono) 

1200 dpi  

Wydajność Min. 80000 str./mies.  
Gramatura papieru 60-163 g/m2  
Pojemność 
podajnika papieru 

kasetowy na 250szt., wielofunkcyjny na 50szt.  

Pojemność tacy 
odbiorczej 

Min. 150 szt.  

Maks. pojemność 
podajników 

Min. 300 szt.  

Zainstalowana 
pamięć 

Minimum 128 MB  

Maksymalna 384 MB  
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wielkość pamięci 
Złącza zewnętrzne USB 2.0; karta Ethernet 10/100/1000 BaseTX  
Kabel RJ45 Tak; dł. min. 3.0 m  
Obsługiwane języki 
drukarek (jeden z 
wymienionych) 

PCL6; IBM Pro Printer; EPSON; SPL  

Emulacje PostScript Level 3  
Obsługiwane 
systemy operacyjne 

Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP (32-bitowe), 
Microsoft Windows XP (64-bitowe), Microsoft Windows Vista, 
Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft Windows Server 
2008, Microsoft Windows 7 (32-bitowe),  Microsoft Windows 7 
(64-bitowe), Microsoft Windows Server 2008 R2, Linux 

 

Dodatkowe opcje Automatyczny dupleks 
MoŜliwość zastosowania tonera o wydajności min. 10 000 stron 
zgodnie z ISO / IEC 19752 
Bęben światłoczuły zintegrowany z tonerem do drukarki. 
Toner startowy BLACK na min. 2000 stron 

 

Gwarancja Min. 36 miesięcy na miejscu w siedzibie Zamawiającego.  
 
 
 
Data:    .............................. 
                                                                                                                                                                                 ..............................................................  

                                           (podpis i pieczątka imienna osoby upowaŜnionej  
                                                                                                  do reprezentowania firmy) 
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Załącznik nr 4.3                                                                                                                                                                                                   ZP-2200-19/14 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

Pakiet nr 3 - drukarki paragonowe 
 
Lp. NAZWA ASORTYMENTU J.M. ILO ŚĆ Cena jednostkowa 

netto 
Wartość netto Podatek 

VAT %  
Wartość 
brutto 

PRODUCENT 

1. drukarki paragonowe  Szt. 10      
 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I INNYCH WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Pakiet 3. Drukarka paragonowa niefiskalna– 10 szt.   

Parametry techniczne Producent i model: 
Parametr Minimalne wymagania Parametry oferowane / podać: 

Metoda druku: termiczna  
Szerokość papieru:  50 mm – 82.5 mm, standardowo 80mm  
Szybkość druku: Max. 160mm/sek.  
Zgodna z jezykiem 
ESC/POS 

TAK  

Interfejs USB TAK  
Automatyczna 
obcinarka papieru 

TAK  

Zestaw znaków Windows 1250, ISO 8859-2, Mazovia, DOS CP852  
Kody kreskowe EAN-8, EAN-13, Code 39, ITF, UPC-A, Codabar, Code 93, 

Code 128, PDF 417 (2D) 
 

Sterowniki Windows (7, 8, XP, 2000, 2003, Vista 32/64 bit, XP Embedded), 
Linux 

 

Dodatkowe opcje Kabel usb 3.0 m  
Gwarancja Min. 36 miesięcy  
 
 
Data:    ..............................                                                                                                                              ..............................................................  

                                           (podpis i pieczątka imienna osoby upowaŜnionej  
                                                                                                  do reprezentowania firmy) 
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Załącznik nr 4.4  
ZP-2200-19/14 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 
Pakiet nr 4 - czytniki kart chipowych SCR-3311 
  
Lp. NAZWA ASORTYMENTU J.M. ILO ŚĆ Cena jednostkowa 

netto 
Wartość netto Podatek 

VAT %  
Wartość 
brutto 

PRODUCENT 

1. czytniki kart chipowych SCR-3311 Szt. 10      
 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I INNYCH WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
Pakiet 4. Czytnik kart chipowych SCR-3311 – 10 szt.   

Parametry techniczne Producent i model: 
Parametr Minimalne wymagania  

Uwagi czytnik odczytujący karty chipowe Narodowego Funduszu Zdrowia 
wraz z wyposaŜeniem: zasilacz, kabel połączeniowy USB, podstawka 
czytnika 

 

Gwarancja Min. 36 miesięcy.  
 

 
 
 
Data:    .............................. 
                                                                                                                                                                                 ..............................................................  

                                           (podpis i pieczątka imienna osoby upowaŜnionej  
                                                                                                  do reprezentowania firmy) 
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Załącznik nr 4.5  
ZP-2200-19/14 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 
Pakiet nr 5 - czytniki kodów kreskowych 
  
Lp. NAZWA ASORTYMENTU J.M. ILO ŚĆ Cena jednostkowa 

netto 
Wartość netto Podatek 

VAT %  
Wartość 
brutto 

PRODUCENT 

1. czytniki kodów kreskowych  Szt. 10      
 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I INNYCH WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Pakiet 5. Czytnik kodów kreskowych – 10 szt.  

Parametry techniczne Producent i model: 
Parametr Minimalne wymagania Parametry oferowane / podać: 

Rodzaj czytnika Ręczny, Linear Image  
Źródło światła Dioda LED Linear Image  
Sposób 
wyzwalania 
odczytu 

przycisk lub praca ciągła  

Odległość 
odczytu 

2 – 21 cm (w zaleŜności od gęstości kodu kreskowego).   

Odczytywane 
kody 

UPC/EAN/JAN, EAN 128, Code 39, Code 11, Code 93, Interleave 2 
of 5, Industrial 2 of 5 

 

Dostępne 
interfejsy 

RS232, emulacja klawiatury, USB  

Sygnalizacja 
odczytu 

Świetlna, dźwiękowa  

Inne odłączalny kabel transmisyjny USB, podstawka czytnika  
Uwagi Czytnik powinien zapewniać bezproblemowy odczyt kuponów RUM 

(recepty) 
 

Gwarancja Min. 36 miesiące na miejscu w siedzibie Zamawiającego  
 
Data:    ..............................                                                                                                                         ..............................................................  

                                           (podpis i pieczątka imienna osoby upowaŜnionej  
                                                                                                  do reprezentowania firmy) 
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Załącznik nr 4.6  
ZP-2200-19/14 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 
Pakiet nr 6 - System Wizualizacji Informacji o Pacjentach Poradni – TV 42 
  
Lp. NAZWA ASORTYMENTU J.M. ILO ŚĆ Cena jednostkowa 

netto 
Wartość netto Podatek 

VAT %  
Wartość 
brutto 

PRODUCENT 
model 

1. System Wizualizacji Informacji o 
Pacjentach Poradni – TV 40” – 42” Kpl. 10      

 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I INNYCH WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
Pakiet 6. System Wizualizacji Informacji o Pacjentach Poradni – TV 42” – 10 szt.  

Parametry techniczne Producent i model: 
Parametr Minimalne wymagania Parametry oferowane / podać: 

TV 40” - 42” FHD, HDMI, WESA maksymalna wysokość bez podstawy 
55 cm  – 10 szt. 
Kabel HDMI 3m – 10 szt. 

 

Gwarancja Min. 36 miesiące na miejscu w siedzibie Zamawiającego  
 

 
 
 
Data:    .............................. 
                                                                                                                                                                                 ..............................................................  

                                           (podpis i pieczątka imienna osoby upowaŜnionej  
                                                                                                  do reprezentowania firmy) 
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Załącznik nr 4.7  
ZP-2200-19/14 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 
Pakiet nr 7 - System Wizualizacji Informacji o Pacjentach Poradni  - Nettop 
  
Lp. NAZWA ASORTYMENTU J.M. ILO ŚĆ Cena jednostkowa 

netto 
Wartość netto Podatek 

VAT %  
Wartość 
brutto 

PRODUCENT 

1. System Wizualizacji Informacji o 
Pacjentach Poradni  - Nettop  Szt. 10      

 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I INNYCH WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Pakiet 7. System Wizualizacji Informacji o Pacjentach Poradni  - Nettop  

Parametry techniczne Producent i model: 
Parametr Minimalne wymagania Parametry oferowane – podać: 

Procesor: Intel® Atom Dual Core D525 1,8GHz  

System 
Operacyjny: 

Oryginalny Windows® 7  

Pamięć 
operacyjna: 

2 GB DDR3  

Dysk twardy: 320 GB SATA 2,5"  

Zintegrowana 
karta dźwiękowa: 

TAK  

Zintegrowana 
karta sieciowa: 

TAK, LAN 10/100/1000 802.11bgn  

Porty: D-Sub, HDMI, 4xUSB 2.0, LAN, Audio,   

Obudowa: MoŜliwość montaŜu z tyłu monitora LCD  

Gwarancja: Min. 36 miesięcy  

 
 
Data:    .............................. 
                                                                                                                                                                                 ..............................................................  

                                           (podpis i pieczątka imienna osoby upowaŜnionej  
                                                                                                  do reprezentowania firmy) 
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Załącznik nr 4.8  
ZP-2200-19/14 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 
Pakiet nr 8 - Oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint Antivirus 'NOD32' Client 
  
Lp. NAZWA ASORTYMENTU J.M. ILO ŚĆ Cena jednostkowa 

netto 
Wartość netto Podatek 

VAT %  
Wartość 
brutto 

PRODUCENT 

1. 

Oprogramowanie antywirusowe ESET 
Endpoint Antivirus 'NOD32' Client  
Minimalne wymagania: 
Licencja: EAV-14610046 
Rozszerzenie licencji posiadanej przez 
Zamawiającego o kolejne 30 stanowisk 

Szt. 30 

     

 
 

 
 

 
 
 
Data:    .............................. 
                                                                                                                                                                                 ..............................................................  

                                           (podpis i pieczątka imienna osoby upowaŜnionej  
                                                                                                  do reprezentowania firmy) 
 
 
 
 


