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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej S IWZ)  
 O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  

powyżej 30 000 € nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie             
art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
I.  Nazwa i adres Zamawiającego 
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach  
 ul. Żeromskiego 86 
 26-800 Białobrzegi 

tel./fax  48/ 613 27 10 
 e-mail: zspbialobrzegi@poczta.onet.pl 
 www.zspbialobrzegi.edu.pl 
 godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:30-15:30 
  
II.  Informacje wprowadzające 

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 € nie przekraczającej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Przedmiot zamówienia – zakup, dostawę, podłączenie sprzętu komputerowego i oprogramowania 
w ramach projektu „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy”. Postępowanie 
prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146)                      
oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. poz. 1692) 

3. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 
a. "Zamawiający" – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach 
b. "Postępowanie" – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 

Specyfikacji. 
c. "SIWZ" – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
d. "Ustawa" – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.  
e. "Zamówienie" – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został                    

w sposób szczegółowy opisany w punkcie III SIWZ. 
f. "Wykonawca" – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie 

Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 
 
III.  Opis przedmiotu zamówienia   
3.1. Przedmiot zamówienia – zakup, dostawa, podłączenie sprzętu komputerowego i oprogramowania              
w ramach projektu „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy Priorytet IX. Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Lp. Nazwa sprzętu Jednostka miary Ilość 
1. Urządzenie wielofunkcyjne sztuka 2 
2. 3 tonery do urządzenia wielofunkcyjnego sztuka 3 
3. Podzespoły umożliwiające montaż komputera osobistego komplet 7 
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4. Elementy komputera osobistego umożliwiające jego 
rekonfigurację 

komplet 7 

5. Komplet narzędzi do montażu i demontażu podzespołów 
komputera. Zestaw narzędzi monterskich 

komplet 7 

6. Szafa na części i narzędzia sztuka 1 
7. Narzędzia do diagnostyki podzespołów komputera komplet 7 
8. Oscyloskop cyfrowy sztuka 1 
9. Drukarka laserowa kolorowa z tonerem sztuka 1 
10. Drukarka atramentowa z tuszem sztuka 1 
11. Drukarka igłowa z taśmą do drukarki igłowej sztuka 1 
12. Tablet graficzny z rysikiem sztuka 15 
13. Czytnik kart podpisu elektronicznego sztuka 7 
14. Adapter Bluetooth sztuka 7 
15. Oprogramowanie narzędziowe komplet 1 
16. Oprogramowanie diagnostyczne i zabezpieczające komplet 1 
17. Plansze dotyczące podzespołów sztuka 1 
18. Komputer uczniowski sztuka 15 
19. Monitor sztuka 15 
20. Klawiatura multimedialna sztuka 15 
21. Mysz optyczna sztuka 15 
22. Napęd optyczny sztuka 15 
23. Czytnik kart ALL-IN-ONE 3,5`` WEW sztuka 15 
24. System operacyjny sztuka 15 
25. Pakiet biurowy sztuka 15 

26. 
Szafa dystrybucyjna 19`` z wyposażeniem połączona 
korytkową instalacją okablowania strukturalnego z 
czterema punktami elektryczno - logicznymi  

sztuka 1 

27. Serwer stelażowy z kontrolerem pamięci masowej sztuka 1 
28. Oprogramowanie systemowe na serwer sztuka 1 
29. Zasilacz awaryjny z zarządzaniem sztuka 1 
30. Napęd taśmowy do archiwizacji sztuka 1 

31. Przełącznik zarządzany z obsługą lokalnych sieci 
wirtualnych i portami zasilania przez Ethernet 

sztuka 1 

32. Router z modemem xDSL, z portem Ethernet i obslugą 
protokołu PPP 

sztuka 2 

33. Router z WiFi z obsługą szyfrowania WEP, WPA-
PSK,WPA2-PSK 

sztuka 2 

34. Firewall z obsługą wirtualnych sieci prywatnych sztuka 1 

35. 
Punkt dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej z 
różnego typu antenami zewnętrznymi i portem zasilania 
przez Ethernet 

sztuka 1 

36. Telefon internetowy sztuka 1 
37. Tester okablowania RJ-45 sztuka 7 
38. Tester przewodów Ethernet sztuka 7 
39. Tester napięcia LCD AC/DC 12-220V sztuka 7 
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40. Tester okablowania strukturalnego z funkcją pomiaru 
długości 

sztuka 2 

41. Reflektometr TDR sztuka 1 

42. Karta sieciowa WiFi z obsługą szyfrowania WEP, WPA-
PSK, WPA2-PSK 

sztuka 15 

43. Karta sieciowa przewodowa dołączona jako karta 
rozszerzeń do płyty głównej oraz złącza USB 

sztuka 15 

44. Karta sieciowa bezprzewodowa dołączona jako karta 
rozszerzeń do płyty głównej oraz złącza USB 

sztuka 15 

45. Printserwer z portem USB lub LPT w zależności od 
posiadanej drukarki 

sztuka 2 

46. Switch min 4 porty z możliwością ich separacji sztuka 15 

47. Sieciowe systemy operacyjne przeznaczone dla 
serwera z usługami katalogowymi i internetowymi 

sztuka 1 

48. Oprogramowanie do wirtualizacji sztuka 1 
49. Serwerowe oprogramowanie typu firewall sztuka 1 
50. Program narzędziowy do tworzenia obrazów dysku sztuka 1 
51. Stół monterski z matą i opaską antystatyczną sztuka 1 
52. Zestaw narzędzi monterskich komplet 1 
53. Komplet do transmisji bluetooth komplet  7 

54. Drukarka ze złączem USB-kompatybilna z 
posiadanym printserwerem 

sztuka 1 

55. Kieszeń USB do dysku twardego kompatybilna z 
dyskiem twardym 

sztuka 15 

56. Skaner płaski 3D z OCR ze złączem USB sztuka 1 
57. Kabel Ethernet sztuka 1 
58. Miernik uniwersalny sztuka 1 
59. Ściągacz izolacji sztuka 1 

60. 
Edytor WYSIWYG stron internetowych z 
możliwością edycji hipertekstowego języka 
znaczników i kaskadowych arkuszy stylów z 
możliwością walidacji strony 

sztuka 7 

61. Oprogramowanie do tworzenia animacji sztuka 1 

62. Oprogramowanie do obróbki materiałów audio i 
wideo sztuka 7 

63. Projektor multimedialny krótkoogniskowy wraz z 
ekranem 

sztuka 1 

64. Plansze dotyczące udzielania pierwszej pomocy sztuka 1 

65. Środki do udzielania pierwszej pomocy - apteczka z 
podstawowym wyposażeniem 

sztuka 1 

66. Urządzenie wielofunkcyjne (hotelarskie) sztuka 1 

67. Toner sztuka 6 

68. Oprogramowanie biurowe sztuka 1 
69. Projektor multimedialny    sztuka 1 
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Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzeń fabrycznie nowych objętych pakietem usług 
gwarancyjnych i serwisowych producenta, nieużywanych i pochodzących z bieżącej produkcji. 
Oferowane urządzenia, oprogramowania i licencje muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji 
zgodnie z wymaganiami ich odpowiednich producentów.  
Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zasięgnięcia opinii innego 
podmiotu posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, czy parametry                  
i funkcjonalność sprzętu są zgodne z parametrami określonymi w SIWZ. W przypadku, gdy zastrzeżenia 
Zamawiającego zostaną potwierdzone, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany kwestionowanego 
sprzętu na zgodny z umową.  
Wykonawca załączy do oferty szczegółowe specyfikacje techniczne sprzętu w języku polskim. Cena 
powinna zawierać dowóz, montaż, przeszkolenie personelu oraz uruchomienie urządzeń.  
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt na okres nie krótszy 
niż 24 miesiące od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru jakościowo – ilościowego sprzętu.  
3.2. Termin wykonania zamówienia: do 5 grudnia 2014 roku 
3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3.6. Zamawiający nie przewiduje: 
 a. zawarcia umowy ramowej, 
 b. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
 c. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 
 d. wniesienia wadium. 
 e. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
3.7. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
30213000-5 Komputery osobiste 
30231300-1 Monitory 
30213200-7 Tablet 
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 
30232110-8 Drukarki laserowe 
30232120-1 Drukarki igłowe 
38652100-1 Projektory 
48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 
 
IV. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z wymaganiami oraz warunkami technicznymi           
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
4.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
4.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego              
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.  
4.4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
4.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy 
oraz poleceniami Zamawiającego. 

 
 
 



 
 

Projekt „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy” współfinansowany  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

  

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
warunków: 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1)  Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust 1. Ustawy Prawo zamówień  publicznych                     
tj. spełniają warunki dotyczące: 
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. 
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej  
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych 
3) Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej             
na kwotę minimum 10.000 zł. 
 
5.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych  
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
5.3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Lidera 
do reprezentowania w postępowaniu, załączając do oferty stosowne pełnomocnictwo.  
 
5.4.Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich 
aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań 
Zamawiającego. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców będzie 
oparty na zasadzie: spełnia/nie spełnia.  
 
5.5.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
5.6.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których 
mowa w pkt.5.1 ppkt.2, musi spełniać każdy z wykonawców. Warunki, o których mowa w pkt.5.1 ppkt.1, 
3, niniejszego rozdziału wykonawcy mogą spełniać łącznie.  

 
5.7. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają obowiązek dostarczyć wykonawcy                       
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu               
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
 
Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany 
jest złożyć:  
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  (Zał. nr 3 do SIWZ). 
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Zał. nr 4 do SIWZ). 
3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
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a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy pzp. (Zał. nr 5               
do SIWZ). 
4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum  
10 000 zł. 
 
5.8. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z członków 
konsorcjum jest zobowiązany złożyć oddzielnie dokumenty, o których mowa w pkt. 5.7.  niniejszego 
rozdziału.  
 
5.9. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada dokumenty potwierdzające że: 
 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 
 
 
5.10. Inne dokumenty 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 
1) oferta na wykonanie zamówienia publicznego (Zał. nr 2 do SIWZ) 
2) dokumentów potwierdzających uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają  
z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 
 

VI. Waluta w jakiej b ędą prowadzone rozliczenia niniejszego zamówienia publicznego. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 
dokonywane będą w PLN. 
 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

7.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
7.2. Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona  
w języku polskim, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, 
na formularzu oferty zgodnym z treścią formularza przekazanego w materiałach przetargowych. 
7.3.Wszelkie inne dokumenty (potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, stanowiące załączniki do oferty), sporządzone w językach obcych muszą być składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski. 
7.4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu. 
7.5. Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w SIWZ muszą być podpisane przez 
wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej 
osoby) upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, 
zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa. 
7.6. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy oraz zaciągania w jego 
imieniu zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.  
7.7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę 
i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ. 
7.8. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy  
i adresu wykonawcy.  
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7.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
7.10. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki 
do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, 
maszynowo lub ręcznie. 
7.11. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów   stanowiących 
załączniki do niniejszej SIWZ muszą mieć formę wydruku komputerowego 
lub maszynopisu. 
7.12. Zaleca się, aby oferta była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie 
– arkusze (kartki) oferty mogą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką. 
7.13. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 
7.14. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 
siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez  zamawiającego) muszą 
być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 
7.15. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty - składane w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia spełnianie przez oferowane dostawy  
wymagań określonych przez zamawiającego - wykonawca przedkłada w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej przez upoważnioną osobę (osoby) z użyciem zwrotu „za zgodność z oryginałem”. 
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty 
musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są 
dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status 
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. W przypadku, gdy dokument 
przedstawiony w formie kserokopii jest dla zamawiającego nieczytelny 
lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, zamawiający wezwie wykonawcę  
do przedłożenia jego oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. 
7.16. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.  
z 2009r. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy 
lub tych podmiotów powinny być  poświadczane „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub te 
podmioty. 
7.17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia nazywani są Partnerami. 
 
7.17.1. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać 
wskazane w ofercie. 
 
7.17.2. Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają Lidera  
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub 
pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo 
wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
UWAGA: 
1) Pełnomocnictwo musi wskazywać Lidera (może to być zarówno jeden z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). 
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić 
pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie 
oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy). 
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2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Liderem. 
3) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie  
z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę zamawiający odrzuci. 
4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy –   
dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa 
konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania 
zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie  
od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum) zawartej przez wykonawców. 
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed 
podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli zamawiającemu umowę konsorcjum, 
zawierającą, co najmniej: 
- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem 
realizację przedmiotu zamówienia, 
- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy. 
6) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej 
stanowi ofertę wspólną. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty spółki cywilnej zamawiający 
żąda przed podpisaniem umowy ze spółką przedłożenia umowy spółki cywilnej. 
7) Każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi odrębnie 
udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
 
7.17.3. Natomiast do oceny spełniania warunków art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
przyjmuje się zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich podmiotów wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
7.17.4. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez zamawiającego, 
chyba, że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa Pzp stanowi 
inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert).  Zamawiający nie przewiduje zwrotu 
kosztów udziału w postępowaniu. 
 

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
p. Iwona Matysiak – Dyrektor ZSP lub p. Renata Korczak – Koordynator projektu,                              
tel. 48/ 613 27 10 w godzinach pracy Zamawiającego 
 
IX. Termin i miejsce składania ofert -   
1. Oferty należy składać w Biurze projektu (pokój 21) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych                        

w Białobrzegach, ul. Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi lub przesłać na ww. adres                          
do dnia 6 listopada 2014 r. do godz. 12:15. 

2. Oferty należy składać w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
zaadresowana do Zamawiającego na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach,                   
ul. Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:  
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Oferta na zakup, dostawę, podłączenie sprzętu komputerowego i oprogramowania   

w ramach projektu „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy”  
realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach  

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
z dopiskiem:  

„Nie otwierać przed dniem 6 listopada 2014 r. do godz. 12:15” 
Dodatkowo koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
4. Oferty złożone po terminie, w tym również drogą pocztową (firma kurierska), nie będą rozpatrywane 

i zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 
 

X.  Miejsce i termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach,  

ul. Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi w dniu 6 listopada 2014 r. o godz. 12:30 w Biurze 
projektu (pokój nr 21). 

2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przed otwarciem Zamawiający sprawdzi stan 
otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do chwili ich otwarcia). 

3. W czasie otwarcia ofert zostaną podane informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy „pzp”. 
4. Informacje, o których mowa w pkt. 3, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli 

obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
 
XI. Termin zwi ązania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,           
z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego  terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 
XII. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert 
1.W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując                    
im odpowiednio wagi procentowe: 
Cena brutto za realizację całego zamówienia – 100 % 
 
Ocena ofert (liczba punktów przyznanych) dokonywana będzie wg następującego wzoru: 
 
A. Najniższa cena ofertowa brutto 
 
           oferta z najniższą ceną  
A = --------------------------------------  x 100 
            cena oferty ocenianej 
 

A - liczba otrzymanych punktów 
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2. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, złożone przez wykonawców nie 
podlegających wykluczeniu, będą oceniane według jednego kryterium najniższej ceny (100%-
maksymalnie 100 punktów). 
3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ. 
5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów            
w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium. 
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty. 
7. Zamawiający poprawia w ofercie: 
- oczywiste omyłki pisarskie, 
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,                  
nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 
 
Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach wykonawców zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy Pzp 
oraz poniższymi zasadami. Zamawiający poprawi w ofercie:  
1) oczywiste omyłki pisarskie: przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć 
widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub 
jego części itp.  
2) oczywiste omyłki rachunkowe omyłka rachunkowa polega na uzyskaniu błędnego wyniku wskutek 
przeprowadzenia działania matematycznego.  
Zamawiający uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.  
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,             
nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. 
 
XIII.  Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.  
2. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 
3. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia. 
4. Podana w ofercie cena ryczałtowa musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc               
po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
 
XIV. Warunki umowy 
 
1.Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę  
 z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę pisemnie. 
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji 
oraz danych zawartych w ofercie. 
4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie Umowy, która stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
 
XV. Zmiana umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba   
w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści 
umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia  



 
 

Projekt „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy” współfinansowany  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

  

w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia 
zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany 
wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana 
stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga 
zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę                        
do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i spowoduje zmianę 
wynagrodzenia wykonawcy brutto. Kwota netto wynagrodzenia pozostanie bez zmian. 

 
XVI. Formalno ści, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy            
w sprawie zamówienia publicznego 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz  nazwy (firmy), 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, 
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne; 
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne, 
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których 
mowa w ust. 1 pkt. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
3. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 
zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia. 
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 
nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,                
o którym mowa, powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 
oferta, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
6. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie  umowy, który stanowi   
załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 
7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert                                  
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
 
XVII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania 

Określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych, w postaci: 
1) Odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności w zakresie opisanym w art. 180 ust. 1 i 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz 
2) Skargi do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, na orzeczenie Izby, przysługują 
Wykonawcom i innemu podmiotowi, a także (wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ – przed 
upływem terminu składania ofert) organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę, o której 
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mowa w art.154 pkt.5, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
XVIII Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 

1. Treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod adresem 
www.zspbialobrzegi.edu.pl oraz w siedzibie zamawiającego: ul. Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi 
2. Przyjętą przez zamawiającego formą porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wezwań oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub 
faksowa.  
3. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wezwania przekazywane  
są za pomocą faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych). Potwierdzenie otrzymania może 
być dokonane również faksem (z jednoczesnym zachowaniem potwierdzenia nadania faksu). 
4. Przekazane za pomocą faksu informacje, o których mowa wyżej uważa się za złożone  
w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu  
i została niezwłocznie potwierdzona. 
5. Uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń dokonywane na skutek wezwania w trybie  
art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia wykonawców dotyczące treści oferty            
w tym dotyczące ceny ofertowej, dla swej skuteczności powinny zostać złożone w formie pisemnej przed 
upływem terminów określonych przez Zamawiającego.   
6. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza 
na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 
 

XIX. Mo żliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia prac podwykonawcom.  

 
XX. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
1. Wykonawca może zastrzec w ofercie oświadczeniem, iż zamawiający nie będzie mógł ujawnić 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
2. Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności: 
- aktualny odpis z właściwego rejestru, 
- informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert. 
3. Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 26.1. niniejszej SIWZ nie 
wywołuje dla Wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z jego wykluczeniem lub 
odrzuceniem jego oferty. 
4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.                     
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153,  
poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
 
XXI. Postanowienia końcowe – zasady udostępniania dokumentów. 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego 
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę 
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przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub 
informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
2.  Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 
3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez 
zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym                
we wniosku. 
4. Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu 
lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub 
utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych 
ofert. 
5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn 
technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania 
dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one 
udostępnione. 
6. Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, zamawiający ma ponieść dodatkowe koszty 
związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia 
protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca. Zamawiający nie może obciążać 
wnioskodawcy kosztami udostępnienia, jeżeli nie wyraził wobec niego zgody, o której mowa w pkt. 4. 
 
XXII. Zamawiaj ący nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,                    
w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie 
podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości 
lub części zamówienia. 
 
XXIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej.  
1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2. Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 

 
XXIV. Zał ączniki  

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1. 
2. Formularz oferty – załącznik nr 2. 
3. Druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3. 
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4. 
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy pzp.                      
– załącznik nr 5. 

6. Wzór umowy – załącznik nr 6. 
                                                                                    
 

                                                                                     Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
                                                                                                w Białobrzegach 

Iwona Matysiak 
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  Załącznik nr 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   

Lp. Nazwa elementu Przykładowe specyfikacje 

1. Urządzenie wielofunkcyjne 

Monochromatyczne, umożliwiające drukowanie, kopiowanie i skanowanie. Automatyczny druk 
dwustronny, zmniejszanie, powiększanie od 25 do 400%. Max rozmiar papieru A4, 
automatyczny podajnik papieru, odbiornik i podajnik na od 100 do 150 arkuszy, wyświetlacz 
LCD podświetlany, możliwość pracy w sieci za pomocą wbudowanej karty sieciowej, a także 
złącze USB, kompaktowa obudowa, urządzenie wraz z płytą CD-ROM z oprogramowaniem. 

2. 3 tonery do urządzenia wielofunkcyjnego Tonery kompatybilne z urządzeniem  wielofunkcyjnym z pozycji 1. 
PROCESOR CORE I3 3250 3.5GHz LGA1150 BOX 
Płyta główna  LGA1150 (GLAN/SATA3/USB3/DDR3/CROSSFIRE) 
RAM  DDR3 4GB 1600MHz 
Karta graficzna   GeForce 210 1024MB DDR3/64bit DVI/HDMI PCI-E Silent 
ZASILACZ   Standard  ATX 2.3  (500W) 80+ 
Nagrywarka DVD-REC   SATA BARE  CZARNY wew 
HDD 1TB ST1000DM003 SATA III 64MB 
NETWORK CARD PCI GIGABIT 

3. Podzespoły umożliwiające montaż komputera osobistego 

OBUDOWA ATX tower   USB/AUDIO, BEZ ZASILACZA 
Pamięć RAM DDR3 4GB 1600MHz 
PROCESOR CORE I5 4430 3.0GHz LGA1150 BOX 
HDD   1TB  SATA III 64MB 

4. Elementy komputera osobistego umożliwiające jego 
rekonfigurację 

CZYTNIK KART  Z USB 3.0 wewn. 
Antystatyczne narzędzie do montażu układów scalonych 
Antystatyczne narzędzie do demontażu układów scalonych 
Antystatyczny trójzębny chwytak układów scalonych 
Antystatyczna pęseta 

5. Komplet narzędzi do montażu i demontażu podzespołów 
komputera. Zestaw narzędzi monterskich. 

Wąskie cęgi 
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Mała tuba na śrubki 
Mały wkrętak nasadowy 
Duży wkrętak nasadowy 
Wkrętak gwiazdkowy 
Wkrętaki krzyżakowe: mały i standardowy 
Wkrętaki płaskie: mały i standardowy 
Lutownica pistoletowa, cyna, odsysacz cyny 
Tester płyty głównej umożliwiający odczytanie komunikatów POST 
Próbnik uniwersalny 
zaciskarka do złącz RJ45/RJ12 

6. Szafa na części i narzędzia 
Szafa narzędziowa metalowa 2-drzwiowa, szafa wyposażona w 4 przestawne półki z 
możliwością regulacji ich wysokości, 2000x700x460mm. 

TESTER ZASILACZY ATX, BTX, ITX 
7. Narzędzia do diagnostyki podzespołów komputera 

Wciskacz plastikowy do gniazd LSA 

8. Oscyloskop cyfrowy 
Oscyloskop cyfrowy z wbudowanym 16 kanałowym analizatorem stanów logicznych, szerokość 
pasma: 200MHz, próbkowanie w czasie rzeczywistym: 1GS/s, kolorowy wyświetlacz LCD TFT 
7" o rozdzielczości 800x480. 

9. Drukarka laserowa kolorowa z tonerem  
Laserowa kolorowa, jakość druku w kolorze (najwyższa) 600x600dpi, 1 port Hi-Speed USB 2.0, 
pełna instalacja oprogramowania obsługiwana w systemach: Windows 8, Windows 7 (32-bit i 
64-bit), Windows Vista (32-bit i 64-bit), XP. Format A4 

10. Drukarka atramentowa z tuszem kolorowa atramentowa wi-fi format A4 

11. Drukarka igłowa z taśmą do drukarki igłowej format A4, interfejs USB/LPT1 

12. Tablet graficzny z rysikiem 
Aktywny obszar roboczy  ok. 152 × 95 mm, złącze  USB, Kompatybilność  Windows 7, 
Windows 8, Windows Vista, rozdzielczość  2540 dpi, rysik 

13. Czytnik kart podpisu elektronicznego Czytnik podłączany do komputera przez port USB, obsługa kart mikroprocesorowych 
14. Adapter Bluetooth  Adapter USB Bluetooth  

15. Oprogramowanie narzędziowe 
WinRAR v. 3.x (50-99 licencjI) EDU, Total Commander 1 licencja, Nero 2014 10 licencji lub 
równoważne wraz z nośnikiem instalacyjnym 
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16. Oprogramowanie diagnostyczne i zabezpieczające 
Program antywirusowy Kaspersky 2014 licencja edu 100 stanowisk,  tworzenie i edycja partycji  
Ease US Partition Master 1 stanowiskowa lub równoważne wraz z nośnikiem instalacyjnym 

17. Plansze dotyczące podzespołów 
Zestaw 19 tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm. Budowa komputera - plansza oprawiona 
w wałki drewniane, laminowana i przygotowana do zawieszenia 

18. Komputer uczniowski 
Procesor  klasy Intel Core i3, płyta główna LGA 1150, bankRAMx2, złącze PCIExpres x 16,  
dysk twardy: min 500GB HDD, pamięć RAM min. 4 GB, zasilacz min. 400W 

19. Monitor 18,5'' LED  o parametrach: rozmiar 18,5 ", rozdzielczość 366 x 768 

20. Klawiatura multimedialna Klawiatura czarna, przewodowa, interfejs USB 
21. Mysz optyczna Optyczna, przewodowa, interfejs USB 

22. Napęd optyczny 

Napęd wewnętrzny, interfejs wewnętrzny sata, obsługiwane formaty DVD-RAM, DVD+R, 
DVD+R dwuwarstwowa, DVD+RW, DVD-R, DVD-R dwuwarstwowa, DVD-RW, DVD-ROM, 
DVD-Video, CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-Audio, Video-CD, Photo CD, CD-I 
(FMV), CD-Extra, CD-Text 

23. Czytnik kart ALL-IN-ONE 3,5"WEW CZYTNIK KART  + USB 3.0 wewn . 
24. System operacyjny  Microsoft Windows 8 Pro OEM 64-bit PL lub równoważny wraz z nośnikiem instalacyjnym 
25. Pakiet biurowy  Pakiet biurowy MS Office 2013 Professional lub równoważny wraz z nośnikiem instalacyjnym 

26. 
Szafa dystrybucyjna 19" z wyposażeniem podłączona 
korytkową instalacją okablowania strukturalnego z czterema 
punktami elektryczno-logicznymi 

Szafa wisz./stoj. 19'', 12U/450 mm - grafit, drzwi przeszklone 

27. Serwer stelażowy z kontrolerem pamięci masowej 
Sieciowy serwer  4TB o parametrach: 
Interfejsy: 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 Karta sieciowa: 2 x 10/100/1000 Mbit/s Maksymalna ilość 
dysków: 4 szt. Ilość zainstalowanych dysków: 2 szt. 

28. Oprogramowanie systemowe na serwer 
Windows Server 2012 Foundation (1 CPU) DOEM ważność licencji dożywotnia liczba 
użytkowników 15 lub Microsoft Windows Server 2012 5 CAL PL User OEM lub równoważny 
wraz z nośnikiem instalacyjnym 

29. Zasilacz awaryjny z zarządzaniem Zasilacz awaryjny UPS o mocy skutecznej  min 450 W,  
30. Napęd taśmowy do archiwizacji Kaseta do napędu taśmowego dat-160 

31. Przełącznik zarządzany z obsługą lokalnych siedzi wirtualnych 
i portami zasilania przez Ethernet SWITCH 16 portów 10/100Mbps 
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32. Router z modemem xDSL z portem Ethernet i obsługą 
protokołu PPP Wi-Fi Router ADSL 4p 802.11n 

33. Router z WiFi z obsługą szyfrowania WEP, WPA-PSK,WPA2-
PSK 

Bezprzewodowy Router 3G/4G/ LTE 802.11n Obsługa ponad 500 rodzajów modemów 3,5G i 
4G, LTE 

34. Firewall z obsługą wirtualnych sieci prywatnych 
FIREWALL 2 10 Ports, 3DES/AES o parametrach 32 MB RAM 8MB Flash 6.35 IOS, procesor 
200Hz, ilość portów: 2x RJ45, przepustowość DES 10 Mbps 
3DES 7 Mbps 

35. Punkt dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej z różnego typu 
antenami zewnętrznymi i portem zasilania przez Ethernet 

Naścienny N300 PoE ład. USB, zgodny z IEEE 802.11n prędkość do 300Mbps, wbudowana 
antena 3dBi x 2, 1 x 10/100Mbps auto MDI/MDI-X port RJ45, filtracja adresów MAC, 
szyfrowanie: 4/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK 

36. Telefon internetowy 

Protokoły i standardy SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, 
ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, , TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, TR-069, 
802.1x, IPv6 Interfejsy sieciowe Podwójny port sieciowy (10/100Mbps), wyświetlacz Ekran 
LCD 128x40 pikseli 

37. Tester okablowania RJ-45 
 Tester kabli RJ11/RJ12/RJ45 UTP/FTP/STP: zakończenie przewodu UTP RJ 45 i FTP RJ 45, 
gniazda 6p6c, 8p8c, testowanie sieci: AT&T 258A,EIA/TIA 568, Token Ring, 10/100-Base-T 

38. Tester przewodów Ethernet TESTER KABLI SIECIOWYCH 
39. Tester napięcia LCD AC/DC 12-220V Tester miernik napięcia LCD AC-DC 12-220V NAR0105 

40. Tester okablowania strukturalnego z funkcją pomiaru długości 
TESTER SIECI LAN SC8108 WT-4042 do wykrywania braku połączenia, zwarcia, przerwy, 
przeplot, odwrotne połączenia. Pomiar długości kabla (z wykorzystaniem jednostki zdalnej jak i 
bez niej) oraz określanie dystansu do miejsca przerwy/zwarcia 

41. Reflektometr TDR 
Tester długości przewodu, wielofunkcyjny tester kabli z reflektometrem TDR do pomiaru 
długości kabla 

42. Karta sieciowa WiFi z obsługą szyfrowania WEP, WPA - PSK, 
WPA2-PSK KARTA USB WIRELESS 802.11n, 150Mbit 

43. Karta sieciowa przewodowa dołączona jako karta rozszerzeń do 
płyty głównej oraz złącza USB KARTA SIECIOWA PCI 10/100BaseTX BOX 

44. Karta sieciowa bezprzewodowa dołączona jako karta 
rozszerzeń do płyty głównej oraz złącza USB Karta Micro USB Wi-Fi N 150Mbps 
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45. Printserwer z portem USB lub LPT w zależności od posiadanej 
drukarki Single USB2.0 RJ-45Port MFP and Storage Server 

46. Switch min 4 porty z możliwością ich separacji 16x 10/100Mbps Ethernet Switch 

47. Sieciowe systemy operacyjne przeznaczone dla serwera z 
usługami katalogowymi i internetowymi 

Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard x64 2CPU/2VM PL OEM lub równoważny wraz z 
nośnikiem instalacyjnym 

48. Oprogramowanie do wirtualizacji. VMware Workstation 9 lub równoważny wraz z nośnikiem instalacyjnym 

49. Serwerowe oprogramowanie typu firewall Kaspersky Antywirus dla Windows Server 2012 R2 Standard x64 lub równoważny wraz z 
nośnikiem instalacyjnym 

50. Program narzędziowy do tworzenia obrazów dysku Northon GHOST lub równoważny wraz z nośnikiem instalacyjnym 

51. Stół monterski z matą i opaską antystatyczną Stół montażowy ESD 900x600 konstrukcja antystatyczna, laminowany blat ESD, komplet mata 
antystatyczna z opaską antystatyczną 

52. Zestaw narzędzi  monterskich Zestaw narzędziowy do montażu komputerów PC 
53. Komplet do transmisji bluetooth Adapter Bluetooth USB, 

54. Drukarka ze złączem USB -kompatybilna z posiadanym print 
serwerem kompatybilna z print serwerem TP-Link, PS310U - Single USB2.0 RJ-45Port MFP 

55. Kieszeń USB do dysku twardego kompatybilna z dyskiem 
twardym Kieszeń/Obudowa USB 3.0 na dysk SATA 3,5" 

56. Skaner płaski 3D z OCR ze złączem USB Skaner płaski A4 USB LED 
57. Kabel Ethernet KABEL SIECIOWY LAN ETHERNET RJ45 CAT 5E, CAT6 UTP 20 m 

58. Miernik uniwersalny 
Multimetr uniwersalny pozwalający na pomiar napięć AC i DC, pomiar rezystancji, ciągłości 
obwodu 

59. Ściągacz izolacji ściągacz izolacji 

60. 
Edytor WYSIWYG stron internetowych z możliwością edycji 
hipertekstowego języka znaczników i kaskadowych arkuszy 
stylów z możliwością walidacji strony 

Adobe Dreamweaver CS6 Win/Mac PL AOO licencja edukacyjna lub równoważny 

61. Oprogramowanie do tworzenia animacji Adobe Flash Professional CS5.5 v.11.5 PL MULTI AOO Edukacja 3 PC lub równoważny wraz z 
nośnikiem instalacyjnym 

62. Oprogramowanie do obróbki materiałów audio i wideo Pinnacle Studio HD 17 Ultimate lub równoważny wraz z nośnikiem instalacyjnym 
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63. Projektor multimedialny krótkoogniskowy wraz z ekranem Technologia DLP, rozdzielczość XGA (1024x768), jasność 2800 ANSI Lumenów,  kontrast 
5000:1, krótki dystans projekcji technologia do projekcji 3D, głośnik 10W, funkcja USB Display 

64. Plansze dotyczące udzielania pierwszej pomocy 
Instrukcja pierwszej pomocy w formie planszy wykonanej z PCV o wymiarach około100x70 cm. 
Przejrzysta forma graficzna zawierająca kolejne czynności związane z udzielaniem pierwszej 
pomocy, plansza do powieszenia. 

65. Środki do udzielania pierwszej pomocy - apteczka z 
podstawowym wyposażeniem 

Apteczka pierwszej pomocy w walizce z tworzywa ABS wraz ze standardowym wyposażeniem. 
Rozmiar około 440x335x150 mm. Apteczka zawierająca stelaż mocujący do ściany. Wyrób 
spełniający wymagania norm UE. 

66. Urządzenie wielofunkcyjne (hotelarskie) 

Umożliwiające drukowanie w kolorze, kopiowanie i skanowanie. Automatyczny druk 
dwustronny, zmniejszanie, powiększanie od 25 do 400%. Max rozm. papieru A4, automatyczny 
podajnik papieru, odbiornik i podajnik na od 100 do 150 arkuszy, wyświetlacz LCD 
podświetlany, możliwość pracy w sieci za pomocą wbudowanej karty sieciowej, a także złącze 
USB, kompaktowa obudowa, urządzenie wraz z płytą CD-ROM z oprogramowaniem. 

67. Toner Tonery kompatybilne z urządzeniem  wielofunkcyjnym z pozycji 66. 

68. Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2013 w wersji standard zawierające Excel, Word, Power Point, Outlook dla 
sektora edukacyjnego lub równoważny wraz z nośnikiem instalacyjnym 

69. Projektor multimedialny    
Krótkoogniskowy, rozdzielczość XGA, kontrast ok.. 13000:1, moc lampy ok.190 W, złącze 
USB, tryb obrazu: prezentacji RGB wraz z akcesoriami, kabel HDMI, przewody zasilające i do 
transmisji danych, urządzenie do stałego mocowania, ekran.  
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Załącznik nr 2 

Pełna nazwa Wykonawcy:      
………………………………………………….…………………….  
Adres siedziby Wykonawcy: ……………………………………… 
Nr wpisu do właściwego rejestru: ………………………………… 
Nr NIP: ………………………………………………….................. 
Nr telefonu: ………………………………………………………… 
Nr faksu: …………………………………………………………… 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Białobrzegach 

        ul. Żeromskiego 86 
26-800 Białobrzegi 

OFERTA WYKONAWCY 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Zakup, dostawę, podłączenie sprzętu 
komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku 
pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” oferuję wykonanie przedmiotu 
zamówienia za kwotę netto ....................................... zł, plus należny podatek VAT, co łącznie stanowi 
kwotę brutto 
………………………………………………………………………….………….……………………… zł  
(słownie …………………………………………………………………………………………………. zł). 
Oświadczam, że: 
a) zapoznaliśmy się z SIWZ, projektem umowy i zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodnie                                         

z zawartymi w niej ustaleniami oraz nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do SIWZ i projektu umowy, 
b) cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z informacji 

zawartych w SIWZ, 
c) oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ, 
d) uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty, 
e) uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie wymienionym w SIWZ, 
f) w przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy 

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
g) gwarantujemy niezmienności ceny przez cały okres obowiązywania umowy, 
h) wszystkie strony naszej oferty wraz z załącznikami są ponumerowane, cała oferta składa się                         

z ............... stron, 
k) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 5 grudnia 2014 roku, 
l) oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia,                         
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym                 
przez Zamawiającego, 

m) upoważniona osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiadająca za wykonanie zobowiązań 
umowy, która zostanie wpisana do umowy to: 

 -  …………..…………………………….... tel. ……………………… fax. …………………..,  
.........................................                  .................................................... 
  (miejscowość, data)                                 (podpisy i pieczątki osób 
                                                                                                            upoważnionych do podpisania oferty) 
* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
               
.................................. 
  pieczęć Wykonawcy 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
 Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                     
(Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146) składając ofertę                         
w przetargu nieograniczonym pn. „Zakup, dostawę, podłączenie sprzętu komputerowego                                  
i oprogramowania w ramach projektu „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy” 
realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” w imieniu reprezentowanej przeze 
mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że spełniamy warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem/potwierdzamy 
własnoręcznymi podpisami, świadom/świadomi odpowiedzialności karnej. 
 
 
Miejscowość: .......................................... 
 
Data: ........................................................  
 
                                                              
                                                                       .............................................................................................. 
                                                                      (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 
.................................. 
  pieczęć Wykonawcy 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn. „ Zakup, dostawę, podłączenie sprzętu 

komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku 

pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” w imieniu reprezentowanej 

przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem/potwierdzamy 

własnoręcznymi podpisami, świadom/świadomi odpowiedzialności karnej. 

 
 
 
Miejscowość: .......................................... 
 
Data: ........................................................  
                                                                       
 
 
 
 
                                                                       ....................................................................................... 
                                                                    (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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 Załącznik nr 6 

 

 

UMOWA Nr ………../2014/SZ 
 

Zakup, dostawa i podłączenie sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu 

„Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy”  

realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach  
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
zawarta w dniu …………………… pomiędzy: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Białobrzegach,  

ul. Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi  

NIP 7981168279        REGON 000198692 

zwanym dalej ”Zamawiającym”  reprezentowanym przez : 

Panią Iwonę Matysiak – Dyrektora ZSP 
a 

………………………………. z siedzibą w ……………………………  

NIP        REGON  
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

……………………..    ………………………….. 

 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                      
(Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146) została zawarta 
umowa następującej treści: 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa, podłączenie sprzętu komputerowego i oprogramowania 
zgodnie z SIWZ oraz ze specyfikacją przedstawioną w ofercie, a także świadczenie usług serwisu 
gwarancyjnego dla dostarczonego sprzętu i oprogramowania, na warunkach określonych w dalszej części 
umowy w ramach projektu „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy” Priorytet IX. Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

Lp. Nazwa sprzętu Jednostka miary Ilość 
1. Urządzenie wielofunkcyjne sztuka 2 
2. 3 tonery do urządzenia wielofunkcyjnego sztuka 3 
3. Podzespoły umożliwiające montaż komputera osobistego komplet 7 

4. Elementy komputera osobistego umożliwiające jego 
rekonfigurację 

komplet 7 
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5. Komplet narzędzi do montażu i demontażu podzespołów 
komputera. Zestaw narzędzi monterskich 

komplet 7 

6. Szafa na części i narzędzia sztuka 1 
7. Narzędzia do diagnostyki podzespołów komputera komplet 7 
8. Oscyloskop cyfrowy sztuka 1 
9. Drukarka laserowa kolorowa z tonerem sztuka 1 
10. Drukarka atramentowa z tuszem sztuka 1 
11. Drukarka igłowa z taśmą do drukarki igłowej sztuka 1 
12. Tablet graficzny z rysikiem sztuka 15 
13. Czytnik kart podpisu elektronicznego sztuka 7 
14. Adapter Bluetooth sztuka 7 
15. Oprogramowanie narzędziowe komplet 1 
16. Oprogramowanie diagnostyczne i zabezpieczające komplet 1 
17. Plansze dotyczące podzespołów sztuka 1 
18. Komputer uczniowski sztuka 15 
19. Monitor sztuka 15 
20. Klawiatura multimedialna sztuka 15 
21. Mysz optyczna sztuka 15 
22. Napęd optyczny sztuka 15 
23. Czytnik kart ALL-IN-ONE 3,5`` WEW sztuka 15 
24. System operacyjny sztuka 15 
25. Pakiet biurowy sztuka 15 

26. 
Szafa dystrybucyjna 19`` z wyposażeniem połączona 
korytkową instalacją okablowania strukturalnego z 
czterema punktami elektryczno - logicznymi  

sztuka 1 

27. Serwer stelażowy z kontrolerem pamięci masowej sztuka 1 
28. Oprogramowanie systemowe na serwer sztuka 1 
29. Zasilacz awaryjny z zarządzaniem sztuka 1 
30. Napęd taśmowy do archiwizacji sztuka 1 

31. Przełącznik zarządzany z obsługą lokalnych sieci 
wirtualnych i portami zasilania przez Ethernet 

sztuka 1 

32. Router z modemem xDSL, z portem Ethernet i obslugą 
protokołu PPP 

sztuka 2 

33. Router z WiFi z obsługą szyfrowania WEP, WPA-
PSK,WPA2-PSK 

sztuka 2 

34. Firewall z obsługą wirtualnych sieci prywatnych sztuka 1 

35. 
Punkt dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej z 
różnego typu antenami zewnętrznymi i portem zasilania 
przez Ethernet 

sztuka 1 

36. Telefon internetowy sztuka 1 
37. Tester okablowania RJ-45 sztuka 7 
38. Tester przewodów Ethernet sztuka 7 
39. Tester napięcia LCD AC/DC 12-220V sztuka 7 

40. Tester okablowania strukturalnego z funkcją pomiaru 
długości 

sztuka 2 
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41. Reflektometr TDR sztuka 1 

42. Karta sieciowa WiFi z obsługą szyfrowania WEP, WPA-
PSK, WPA2-PSK 

sztuka 15 

43. Karta sieciowa przewodowa dołączona jako karta 
rozszerzeń do płyty głównej oraz złącza USB 

sztuka 15 

44. Karta sieciowa bezprzewodowa dołączona jako karta 
rozszerzeń do płyty głównej oraz złącza USB 

sztuka 15 

45. Printserwer z portem USB lub LPT w zależności od 
posiadanej drukarki 

sztuka 2 

46. Switch min 4 porty z możliwością ich separacji sztuka 15 

47. Sieciowe systemy operacyjne przeznaczone dla 
serwera z usługami katalogowymi i internetowymi 

sztuka 1 

48. Oprogramowanie do wirtualizacji sztuka 1 
49. Serwerowe oprogramowanie typu firewall sztuka 1 
50. Program narzędziowy do tworzenia obrazów dysku sztuka 1 
51. Stół monterski z matą i opaską antystatyczną sztuka 1 
52. Zestaw narzędzi monterskich komplet 1 
53. Komplet do transmisji bluetooth komplet  7 

54. Drukarka ze złączem USB-kompatybilna z 
posiadanym printserwerem 

sztuka 1 

55. Kieszeń USB do dysku twardego kompatybilna z 
dyskiem twardym 

sztuka 15 

56. Skaner płaski 3D z OCR ze złączem USB sztuka 1 
57. Kabel Ethernet sztuka 1 
58. Miernik uniwersalny sztuka 1 
59. Ściągacz izolacji sztuka 1 

60. 
Edytor WYSIWYG stron internetowych z 
możliwością edycji hipertekstowego języka 
znaczników i kaskadowych arkuszy stylów z 
możliwością walidacji strony 

sztuka 7 

61. Oprogramowanie do tworzenia animacji sztuka 1 

62. Oprogramowanie do obróbki materiałów audio i 
wideo sztuka 7 

63. Projektor multimedialny krótkoogniskowy wraz z 
ekranem 

sztuka 1 

64. Plansze dotyczące udzielania pierwszej pomocy sztuka 1 

65. Środki do udzielania pierwszej pomocy - apteczka z 
podstawowym wyposażeniem 

sztuka 1 

66. Urządzenie wielofunkcyjne (hotelarskie) sztuka 1 

67. Toner sztuka 6 

68. Oprogramowanie biurowe sztuka 1 
69. Projektor multimedialny    sztuka 1 
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Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzeń fabrycznie nowych objętych pakietem usług 
gwarancyjnych i serwisowych producenta, nieużywanych i pochodzących z bieżącej produkcji. 
Oferowane urządzenia, oprogramowania i licencje muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji 
zgodnie z wymaganiami ich odpowiednich producentów.  
Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zasięgnięcia opinii innego 
podmiotu posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, czy parametry                  
i funkcjonalność sprzętu są zgodne z parametrami określonymi w SIWZ. W przypadku, gdy zastrzeżenia 
Zamawiającego zostaną potwierdzone, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany kwestionowanego 
sprzętu na zgodny z umową.  
Wykonawca załączy do oferty szczegółowe specyfikacje techniczne sprzętu w języku polskim. Cena 
powinna zawierać dowóz, montaż, przeszkolenie personelu oraz uruchomienie urządzeń.  
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt na okres nie krótszy 
niż 24 miesiące od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru jakościowo – ilościowego sprzętu.  
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) sprzedania, dostarczenia i zainstalowania sprzętu komputerowego, 
b) uruchomienia sprzętu komputerowego, 
c) dostarczenia oprogramowania wraz z dokumentami licencji do oprogramowania                                

oraz zainstalowania oprogramowania, 
d) przeszkolenia użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu                              

i oprogramowania. 
3. Zmawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy wynagrodzenie określone w § 6 ust.1. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jego 
przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi się posługują w takim zakresie, jak gdyby byłe one 
działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników 
lub osób, którymi się posługuje. 
5. Termin realizacji zamówienia: do 5 grudnia 2014 roku. 
 

§ 2 
Wykonawca zobowiązuje się również do: 
1.  Poddania się kontroli przeprowadzonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych 

jako Instytucji Pośredniczącej II Stopnia oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości 
realizacji projektu Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

2. Przechowywania oryginalnych dokumentów związanych z realizacją dostawy będącej przedmiotem 
zamówienia do 31.12.2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. 
Jednostki kontrolujące przedmiot umowy winny mieć dostęp do dokumentacji w zakresie 
przeprowadzonej dostawy będącej przedmiotem umowy. 

3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu, o którym mowa                   
w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca zapewni kontrolującym prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją 
dostawy przez cały okres ich przechowywania, tj. do dnia 31.12.2020 r. 

5. Przedstawiania na pisemne wezwanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych              
z realizacją dostawy, w terminie określonym w wezwaniu. 
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§ 3 
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z oprogramowaniem, dokumentami licencji                       
do oprogramowania, instrukcjami obsługi oraz dokumentacją techniczną w języku polskim.  

2. Dostawa, instalacja, uruchomienie sprzętu komputerowego nastąpi w terminie do 5 grudnia 2014 roku. 

3. Po uruchomieniu sprzętu i zainstalowania oprogramowania Zamawiający dokona odbioru ilościowego 
i jakościowego przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeszkolenie użytkowników w zakresie uruchomienia, działania 
i konserwacji dostarczonego sprzętu i zainstalowanego w nim oprogramowania. 

5. Koszty dostawy wraz z kosztami opakowania i ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

6. Przedmiot umowy będzie dostarczony w opakowaniach zabezpieczonych przed uszkodzeniem w czasie 
transportu. 

 
§ 4  

1. Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy – na okres 
………………………… od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo – jakościowego 
sprzętu. 

2. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu i zainstalowanego 
oprogramowania usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją 
jego użytkowania. 

3. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony będzie na terenie Polski w miejscu użytkowania 
sprzętu. 

4. Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii. 

5. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte – niezwłocznie w miejscu użytkowania 
sprzętu – nie później niż 3 dni roboczych od zgłoszenia uszkodzenia. Za dni robocze uważa się wszystkie 
dni tygodnia, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt państwowych. 

6. Termin 3 dni roboczych liczony jest: 

a) dla zgłoszeń dokonanych w dni robocze do godziny 12.00 – od dnia zgłoszenia, 

b) dla zgłoszeń dokonanych w dni robocze po godzinie 12.00 – od następnego dnia roboczego, 

c) dla zgłoszeń dokonanych w dni nierobocze – od najbliższego dnia roboczego. 

7. W przypadku, gdy przewidywany czas naprawy sprzętu będzie dłuższy, Wykonawca zobowiązuje się 
bezpłatnie dostarczyć zamiennie na czas naprawy sprzęt wolny od wad o nie gorszych parametrach 
technicznych. W przypadkach szczególnie istotnych dla Zamawiającego, Wykonawca udostępni sprzęt 
zastępczy natychmiast, na cały okres od przyjęcia zgłoszenia do wykonania naprawy. 

8. W przypadku przedłużenia się naprawy powyżej 14 dni, Zamawiającemu służy prawo wymiany 
uszkodzonego sprzętu na nowy, wolny od wad w terminie kolejnych 3 dni. 

9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy sprzętu.  

10. Wady sprzętu będą zgłaszane na adres podany w karcie gwarancyjnej. Zgłaszający obowiązany jest 
poinformować serwis Wykonawcy o godzinach dostępności sprzętu. 

11. Zgłoszenia uszkodzeń/wad będą przyjmowane codziennie, całodobowo. 

 
§ 5  

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych do sprzedawanego sprzętu przez 
okres 24 miesięcy od daty upływu terminu gwarancji. 
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§ 6 

1. Za przedmiot umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 

netto: …………………………………… zł słownie: ……………………………………………… 

VAT: …………………………………… zł słownie: ……………………………………………… 

brutto: ………………………………….. zł słownie: ………………………………………………. 

2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym koszt opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu, instalacji, 
świadczenia usług serwisu gwarancyjnego oraz wszelkie należne opłaty i podatki, w tym podatek VAT. 

3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT za przedmiot umowy po podpisaniu przez strony 
bez zastrzeżeń protokołu ilościowo – jakościowego. Faktura powinna być wystawiona na: Powiat 
Białobrzeski/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach, ul. Żeromskiego 86, 26-800 
Białobrzegi NIP 798-116-82-79. Zamawiający wymaga, by poszczególne pozycje wchodzące w skład 
zamówienia były na fakturze wyszczególnione. 

 
§ 7 

1. Kwotę, o której mowa w § 3 Zamawiający wpłaci na rachunek bankowy Wykonawcy nie wcześniej niż 
po otrzymaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wyodrębnione konto 
projektu. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej Wykonawcy za opóźnienie  
w wykonaniu prac, o których mowa w § 1 umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego,                   
o którym mowa w § 3 za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do terminów wskazanych w umowie             
lub uzgodnionych przez strony. 
3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego                            
oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowi 
podstawę dla Zamawiającego do naliczenia i żądania kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy określonego w § 3 umowy. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy określonego w § 3 umowy.  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kwot z tytułu kar umownych z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 
6. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego   
na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej. 
 

§ 8 
1. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą jest p. Iwona Matysiak 

– Dyrektor ZSP oraz p. Renata Korczak – Koordynator projektu, tel. 48/ 613 45 10 w godzinach pracy 
Zamawiającego. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy, z którym będą prowadzone bieżące ustalenia na temat realizacji 
zamówienia jest: ……………………………………. tel. ………………………….  
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§ 9 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający ma prawo 
odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

 
§ 10 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba   
w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści 
umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni           
od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować 
wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej 
zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. 
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana 
stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga 
zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę                         
do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i spowoduje zmianę 
wynagrodzenia wykonawcy brutto. Kwota netto wynagrodzenia pozostanie bez zmian. 

 

§ 11 
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 12 
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy dla siedziby 
Zamawiającego Sąd powszechny. 

 

§ 13 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

    ZAMAWIAJ ĄCY WYKONAWCA 
 


