POWIATOWY URZĄD PRACY
Pl. Sienkiewicza 8, 42-700 Lubliniec tel./fax 034-356-23-52
tel. 034-356-52-91 e-mail: kalu@praca.gov.pl

Lubliniec, 30.09.2008r.
OA-272-15/MK/08

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 211 000 EURO
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r.
„PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”
(tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawa urządzeń komputerowych

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): - 30200000-1 Urządzenia komputerowe

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ INFORMACJE WSTĘPNE
1.1. Dane Zamawiającego:
Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu
Plac Sienkiewicza 8
42-700 Lubliniec
Tel./fax: (0-34) 3562352, 3565291
e-mail: kalu@praca.gov.pl
1.2. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
a) „Zamawiający” – Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu,
b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,
c) „SIWZ” - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
d) „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007r Nr 223
poz. 1655).
e) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo
zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
1.3. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty
i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie
uczestniczącym w postępowaniu.
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego.
2.2. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego
dostawy urządzeń komputerowych.
2.3. Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 30.09.2008r. w siedzibie Zamawiającego i na stronach
internetowych: www.puplubliniec.samorzady.pl lub www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl, a także w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
2.4. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie Ustawy.
2.5. Zamawiający oświadcza, że:
a) nie przewiduje zebrania Wykonawców,
b) nie dopuszcza składania ofert częściowych,
c) nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego,
d) nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej,
e) nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej,
f) nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.6. Kod Zamówienia (na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV):
30200000-1 – Urządzenia komputerowe
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 Komputer PC – ilość 10 szt.
Płyta główna
Chipset: współpracujący z procesorami dwurdzeniowymi, dedykowany dla
procesora, rekomendowany przez producenta procesora.
Typ podstawki: dedykowany dla procesora;
Ilość slotów PCI: 2
Ilość slotów PCI-E: 1 x PCI-Ex16, 1 x PCI-Ex1
Częstotliwość pracy pamięci RAM: DDR2 400/533/667
Możliwość rozbudowy: do 4 GB RAM
Zakresy częstotliwości FSB (MHz): 533/800/1066
Ilość gniazd pamięci: 2
Kontrolery dysków: 1xFDD, 1xIDE, 4xSATA II
Ilość portów USB: 4+4
Typ portów USB: 2.0
Ilość złącz COM: 1+1
Ilość złącz LPT : 1
Wbudowane złącza: TPM
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Procesor

Pamięć RAM
Dysk twardy
Napęd FDD
Napęd optyczny 1
Karta muzyczna
Karta sieciowa
Karta graficzna
Obudowa

Mysz
Klawiatura
System operacyjny

Oprogramowanie

Z rodziny x 86 uzyskujący w teście SiSoftware Sandra 2007
CPU Arithmetic Benchmark wynik:
Dhrystone ALU 18500 MIPS,
Whetstone ISSE3 12700 MFLOPS,
CPU Multi-Media Benchmark wynik:
Integer x 8 iSSE3 109900it/s,
Float x 4 iSSE3 59400it/s.
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności
przeprowadzonych testów, może zażądać od Wykonawcy dostarczenia wyników
testów, oprogramowania testującego, obu równoważnych, porównywanych
zestawów oraz dokładne opisy użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni
od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
2 GB DDR2 667 MHz
160 GB; 7200 obr/min; SATA II
1.44 MB
DVD-R/RW +/- wraz z oprogramowaniem do nagrywania w języku polskim,
LightScribe, SATA
Zintegrowana
Zintegrowana 10/100/1000
Zintegrowana z obsługą do 224 MB
MINI ATX ( 2 zew. zatoki 5.25”, 2 zew. zatoki 3.5”, 2 wew. zatoki 3.5”);
Zasilacz: 350 W PFC.
2 x USB z na przednim panelu obudowy.
Audio IN/OUT na przednim panelu obudowy.
Zabezpieczenie przed niepożądanym otwarciem.
Zamontowany czujnik otwarcia obudowy współpracującego z oprogramowaniem
zarządzającym zainstalowanym w niniejszym komputerze.
Przygotowana do współpracy z zabezpieczeniem KENSINGTON LOCK.
Boczna tuba nawiewowa o regulowanej długości.
Cichy 12cm wentylator wyciągowy.
Wewnętrzny głośnik ze wzmacniaczem, podłączony do karty muzycznej.
Kolor czarno-srebrna.
PS2, 2 przyciski + rolka, pad pod mysz
PS2 z przyciskami APM w wydzielonym bloku poza obrysem standardowych
klawiszy, np. w prawym górnym rogu.
MS Windows Vista Biznes OEM PL, z możliwością downgrade do XP
Professional (downgrade Visty do Windows XP SP3 PL dokonuje wykonawca i
dostarcza do zamawiającego komputer z systemem Windows XP SP3 PL)
MICROSOFT OFFICE 2007 PROFESSIONAL PL OEM 1PACK
Załączone i zainstalowane oprogramowanie producenta komputera w języku
polskim do zdalnego zarządzania i diagnostyki komputera umożliwiające:
- zdalne blokowanie zasobów: portów ( w tym USB ) i FDD
- zdalną aktualizację BIOS’a
- zdalny zapis i odtwarzanie ustawień CMOS
- zdalne ustawienie SETUP: czas, data, kolejność bootowania, hasło na BIOS
- zdalny monitoring sprzętowy: temperatura procesora, temperatura systemu,
napięcie zasilające, prędkość obrotowa wentylatorów,
- zdalny monitoring zainstalowanych aplikacji
- zdalny restart poszczególnych komputerów
- zdalne włączanie i wyłączanie wybranego komputera
- zdalne rozłączanie wszystkich lub pojedynczego użytkownika
- możliwość sprawdzenia aktywności kart sieciowych komputerów klienckich
poprzez funkcję PING-u do wszystkich bądź do wybranej jednostki

Gwarancja
Certyfikaty

minimum 24 miesiące
- Certyfikat zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2001 na proces projektowania i
produkcji – wymagana załączona kopia certyfikatu
- Producent sprzętu winien posiadać certyfikat PN-EN ISO 14001:2005 –
wymagana załączona kopia certyfikatu
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Inne wymagane dokumenty

- Deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami: 73/23/EEC oraz
2004/108/WE (oznaczenia CE ) sporządzona na podstawie raportu z badań
jednostki niezależnej.
- Deklarację producenta dotyczącą głośności jednostki centralnej w trybie pracy
normalnej (bez pracy napędów optycznych), która maksymalnie może wynosić 28
dB w pozycji obserwatora w odległości 1 metra od urządzenia. Do oferty należy
dołączyć deklarację producenta komputera sporządzoną na podstawie badań
jednostki niezależnej akredytowanej na dane metody badawcze (PN-EN ISO
7779:2005 oraz PN-ISO 9296:1999 lub równoważne). Deklaracja winna
posiadać następujące informacje: producent komputera, model (seria)
komputera, jednoznacznie określony model obudowy i zasilacza, normy według
których przeprowadzono badania, określenie pozycji obserwatora, deklarowaną
wartość poziomu ciśnienia akustycznego, określony tryb pracy (jałowy,
normalny), nazwę i adres jednostki przeprowadzającej badania, numer
sprawozdania z badań.

3.2. Monitor LCD – ilość 10 szt.
Przekątna ( cal )
17”
Wielkość plamki ( mm)
0.264
Maksymalna rozdzielczość
1280X1024@60Hz
Kontrast
700:1
Jasność
300 cd/m2
o
Kąt widzenia – poziom
160 ;
o
Kąt widzenia – pionowy
160 ;
Certyfikaty
TCO'99, CE
Warunek
Brak martwych (uszkodzonych) pikseli lub subpikseli
Gwarancja
minimum 36 miesięcy
3.3 Zasilacz awaryjny – ilość 10 szt.
Moc wyjściowa
Min. 500 VA (300 Watts)
Napięcie wyjściowe
230V
Typ zamiennych
RBC2
akumulatorów
Typowy czas podtrzymania
przy obciążeniu 50%: 13,9 min. (150 Watts)
przy pełnym obciążeniu: 2,4 min. (300 Watts)
Certyfikaty i zgodność
z normami
Gwarancja

CE, EN 50091-1, EN 50091-2
minimum 24 miesiące

3.4 Drukarka laserowa kolorowa – ilość 4 szt.
Technologia druku
druk laserowy
Szybkość procesora
450 MHz
Zainstalowana pamięć
384 MB
Prędkość druku (A4, tryb
w kolorze i czerni 21 str./min
normalny)
Czas wydruku pierwszej strony poniżej 12,5 sekundy z trybu gotowości (format A4 w czerni)
Normatywne obciążenie
65000 str.
miesięczne
Jakość druku w kolorze
1200 x 600 dpi
Druk dwustronny
Automatyczny (standardowo)
Interfejs sieciowy
Wbudowany serwer druku Fast Ethernet 10/100 Mbps
Standardowe połączenia
USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps, gniazdo EIO na opcjonalne karty (np. kartę sieci
bezprzewodowej LAN 802.11b/g)
Obsługiwane systemy
Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Vista
operacyjne
Instrukcja obsługi
w języku polskim
Gwarancja
minimum 12 miesięcy
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3.5 Skaner – ilość 1 szt.
Typ skanera
Prędkość skanowania (A4)
Rozdz. skanowania
sprzętowego
Kodowanie koloru
Prędkość skanowania w trybie
podglądu
Przyciski funkcyjne
Zainstalowane opcje
Interfejs
Instrukcja obsługi
Gwarancja
3.6 Pamięć flash – ilość 2 szt.
Pojemność
Interfejs
Prędkość odczytu
Prędkość zapisu
Obsługiwane systemy
operacyjne
Dodatkowe informacje
Gwarancja
3.7 Dysk twardy – ilość 1 szt.
Typ
Format
Pojemność
Interfejs
Obrotów na min.
Dodatkowo
Gwarancja

Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów
25 str./min
4800 x 4800 dpi
48-bitowe
4s
przyciski na panelu sterowania (skanowanie, skanowanie do formatu PDF,
wysyłanie pocztą elektroniczną, kopiowanie)
Automatyczny podajnik dokumentów, funkcja dwustronnego skanowania
USB 2.0
w języku polskim
minimum 12 miesięcy

8 GB
USB 2.0
6 MB/s
3 MB/s
Windows Vista, Windows 98 SE, Windows XP
Bez zatyczki – wysuwana końcówka USB
minimum 24 miesiące
Zewnętrzny
2,5 cale
320 GB
USB 2.0
5400 obr/min
Kabel USB 2.0, pokrowiec na dysk twardy
minimum 36 miesiące

3.4. Wszystkie produkty stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej
produkcji, a oferowane urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu w krajach Unii Europejskiej tj. oznakowane
CE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań
dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 155 poz.1089).
3.5. Serwis gwarancyjny ma być świadczony w siedzibie Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia w czasie
świadczenia usługi serwisowej wad nie możliwych do usunięcia na miejscu i braku możliwości wymiany na nowe
urządzenie, Wykonawca na czas naprawy jest zobowiązany zapewnić urządzenie zastępcze o parametrach
zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do specyfikacji lub wyższych. Czas świadczenia usługi serwisowej może trwać max.
48 godz. Czas świadczenia usługi serwisowej jest liczony od zgłoszenia wady sprzętu do jej usunięcia lub
dostarczenia sprzętu zastępczego. Zamawiający spisuje z Wykonawcą protokół z przebiegu świadczonej usługi.
W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na protokole z przebiegu świadczonej usługi wpisany jest
termin ustalony z Zamawiającym, w jakim Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć naprawiony sprzęt lub zapewnić
nowy o parametrach zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do specyfikacji lub wyższych. Termin ten nie może być jednak
dłuższy niż 1 m-c.
3.6. Okres gwarancji liczony będzie od dnia dostarczenia urządzeń komputerowych. Serwis gwarancyjny będzie
00
00
świadczony od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15 .
3.7. W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy, w tym koszt transportu i dojazdu ponosi Wykonawca.
3.8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym
transportem, na własny koszt i ryzyko. Dostawa będzie realizowana w godz. 7:00 – 14:30 w siedzibie
Zamawiającego.
3.9. W/w parametry techniczne urządzeń komputerowych są sugerowane przez Zamawiającego z uwagi na fakt, iż
Zamawiający zamierza zakupić urządzenia komputerowe o określonej jakości. Oznacza to, iż Zamawiający
dopuszcza możliwość złożenia ofert zawierających równoważne urządzenia komputerowe lub lepsze. Ciężar
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udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Sprzęt ten oraz oprogramowanie winny prawidłowo
funkcjonować w warunkach (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, sieć) jakimi obecnie dysponuje Zamawiający.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1. Zamówienie będzie realizowane przez Wykonawcę w terminie do 28.11.2008r.
4.2. Zamawiający zastrzega, iż termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia zawarcia
umowy.
4.3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy po dostarczeniu wszystkich produktów z zamówienia do
siedziby Zamawiającego i wystawieniu faktury w terminie do 14 dni.
5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1 Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 wymienionej Ustawy.
5.2 Zamawiający składa oświadczenie z art. 22 Ustawy, potwierdzając spełnianie powyższych wymagań, zgodnie
z wzorem załącznika nr 3 do SIWZ.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
6.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć
wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1.

Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy

załącznik nr 3 do specyfikacji

2.

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
potwierdzającego dopuszczenie do obrotu prawnego
w zakresie objętym zamówieniem.

3.

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie
potwierdzające, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu
Wykaz co najmniej dwóch zleceń odpowiadających swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia zrealizowanych w okresie
ostatnich 3 lat
wraz z załączeniem dokumentów
potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane
z należytą starannością.
Certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne wymagane
dokumenty na oferowany produkt.

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert
(oryginał
lub
czytelna
kserokopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę podpisującego ofertę)
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert
(oryginał
lub
czytelna
kserokopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę podpisującego ofertę)

4.

5.
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załącznik nr 4 do specyfikacji oraz
dokument potwierdzający - oryginał lub
czytelna kserokopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
podpisującego ofertę
wymienione w pkt 3.1 (oryginał lub czytelna
kserokopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem
przez
Wykonawcę
podpisującego ofertę)

6.2 Ocena spełniania warunków określonych dla Wykonawców będzie dokonywana przy zastosowaniu kryterium
„spełnia” – „nie spełnia”.
6.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów podanych
w punkcie 6.1 ppkt 2,3, składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
6.4 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie poprzednim, należy je zastąpić dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio z kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6.5 Dokumenty, o których mowa w punktach 6.3, 6.4 składane są w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub
kopii, przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego, poświadczonych przez notariusza, stosownie
do obowiązujących przepisów. Wykonawca nie musi poświadczać dokumentów przez notariusza, jeżeli wynika to
z umów międzynarodowych, co powinien wykazać.
6.6 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kserokopii dokumentu, gdy
przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
7.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy
przekazują:
- drogą pisemną: Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu, Plac Sienkiewicza 8, 42-700 Lubliniec,
- drogą elektroniczną: kalu@praca.gov.pl
- faxem: 034-3562352,
z zastrzeżeniem punktów 10.2 do 10.9 i 10.15 SIWZ.
7.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem
lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia zapisów SIWZ,
kierując je wyłącznie na piśmie, pod adres wskazany w punkcie 1 SIWZ.
7.4 Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy na piśmie, jeżeli prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego
nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.
7.5 Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ, nie wskazując źródła
zapytania.
7.6. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Modyfikacja ta zostanie umieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego oraz przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ.
7.7. Zamawiający przedłuża termin składania ofert jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
7.8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców,
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeśli specyfikacja jest udostępniona na stronie
internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie.
7.9 Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami, przyjmowania od nich oświadczeń lub dokumentów
związanych z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne są:
- Mirosław Kulik – Główny specjalista ds. informatyki, tel.: (0-34) 356-23-52, 356-52-91 wew.134 w godzinach
8:00 - 14:00, e-mail: kalu@praca.gov.pl
- Mariusz Pilarski – Doradca zawodowy I stopnia/Lider Klubu Pracy - Przewodniczący komisji przetargowej,
tel.: (0-34) 356-23-52, 356-52-91 wew.125 w godzinach 8:00 - 14:00, e-mail: kalu@praca.gov.pl

7

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
8.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1 Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.3 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
9.4 Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
protestu.
9.5 W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający
może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu, o okres nie dłuższy jednak niż
60 dni.
9.6 Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 9.5, powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
10.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.2 Oferta ma być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wykorzystaniem formularza
ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci
elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
10.3 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
10.4 Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Przetarg
nieograniczony na dostawę urządzeń komputerowych”.
10.5 Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. Wszystkie dokumenty
sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim
poświadczonymi przez Wykonawcę.
10.6 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.7 Oferta powinna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy,
upoważnionego do zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań finansowych, zgodnie z wpisem o reprezentacji
w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem,
przy zastosowaniu pieczątek imiennych. Gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wymieniona w dokumencie
stwierdzającym uprawnienia firmy do występowania w obrocie prawnym, do oferty musi być dołączone na piśmie
stosowne pełnomocnictwo w tej sprawie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
10.8 Kompletna oferta łącznie z załącznikami powinna mieć ponumerowane kartki.
10.9 Wszystkie strony oferty powinny być ze sobą połączone (zszyte) w sposób trwały, uniemożliwiający jej
naruszenie.
10.10 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10.11 Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę Wykonawcy, których ujawnienie naruszałoby jego
ważne interesy handlowe oraz zasady uczciwej konkurencji, zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy. Zastrzeżenie przez
Wykonawcę informacji zawartych w ofercie może odnosić się do nie ujawnionych do publicznej wiadomości
informacji technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych Wykonawcy, co do których podjął on
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – zgodnie z art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993r., nr 47, poz. 211 z późn. zm.)
10.12 Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl cytowanej powyżej ustawy,
Wykonawca zobowiązany jest umieścić je w oddzielnej, wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą „TAJNE”.
10.13 Wszystkie poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy.
10.14 Oferty nie podpisane, nieczytelne, sporządzone niezgodnie ze SIWZ lub sprzeczne z Ustawą, zostaną
odrzucone bez dalszego rozpatrywania.
10.15 Załączniki do oferty (dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców oraz inne załączniki do oferty)
stanowią jej integralną część i winny być podpisane oraz parafowane na każdej zapisanej stronie przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, chyba że zostaną złożone w oryginale.
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11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
11.1 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu składania ofert.
11.2 Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu, Plac
Sienkiewicza 8, w sekretariacie (I piętro) do dnia:
00
08.10.2008r. do godz. 9 .
11.3 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu:
00
08.10.2008r. o godz. 13
w siedzibie Zamawiającego, w Klubie Pracy.
11.4 Wykonawcy nie mają obowiązku obecności przy otwieraniu ofert.
11.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
11.6 Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje
zamieszczone w poszczególnych formularzach ofertowych (ceny) .
11.7 Powyższe informacje zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu
ofert, na ich wniosek.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
12.1 Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku
z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
12.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia się z Wykonawcą w walucie obcej, a jedynie w złotych
polskich.
12.3 Cena urządzeń komputerowych, określona w ofercie przez Wykonawcę, pozostanie stała w okresie realizacji
umowy i nie będzie podlegała zmianom.
13. KRYTERIA KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje komisja przetargowa.
Przy wyborze ofert będzie stosowane następujące kryterium:
Cena wykonania zamówienia – 100 %
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 punktów (wartość procentowa kryterium). Pozostali
Wykonawcy uzyskają liczbę punktów proporcjonalną do zaoferowanej ceny zgodnie z wzorem:

A

A min
100 pkt
Ax

gdzie:
A - liczba punktów przyznania ofercie za oferowaną cenę
A min - najniższa cena ze wszystkich ofert ważnych i nie odrzuconych
Ax – cena oferty badanej
Liczba punktów będzie zaokrąglana do pełnej wartości, bez miejsc po przecinku.
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY.
14.1 Wyniki postępowania zostaną ogłoszone, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych, na
stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
14.2 Niezależnie od powyższego sposobu ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy, uczestniczący
w postępowaniu, zostaną pisemnie powiadomieni o jego wyniku.
14.3 Po dokonaniu wyboru Wykonawcy zostanie zawarta z nim umowa w sprawie realizacji zamówienia
publicznego.
14.4 Treść umowy będzie zgodna z wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
14.5 W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie
i miejscu zawarcia umowy.
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14.6 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem
art. 94 ust. 1a Ustawy.
14.7 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów
załączonych do oferty.
14.8 W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1 Ustawy.
15. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY.
15.1 Środki ochrony prawnej, przysługujące wykonawcy są określone w Dziale VI, art. 179 – 198 Ustawy.
16. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH.
16.1 W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
za realizację zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działanie lub zaniechanie, niezależnie od osobistej
odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego.
17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
17.1 Zasady udostępniania dokumentów:
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania
z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
17.2 Udostępnienie, o którym mowa powyżej odbywać się będzie według następujących zasad:
a)
Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
b)
Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
c)
Zamawiający wyznacza dwóch członków Komisji przetargowej, w obecności których mogą być udostępnione
dokumenty,
d)
udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, oraz w czasie godzin jego
urzędowania.
18. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
18.1 Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ.
1. Formularz ofertowy.
2. Wyszczególnienie minimalnych parametrów jakie powinny być spełnione w oferowanym sprzęcie.
3. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy.
4. Wzór umowy.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeks
cywilny.
Opracował: inż. Mirosław Kulik
mgr Mariusz Pilarski
Z up. STAROSTY
mgr Jadwiga Kandora
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Lubliniec, 30.09.2008r.
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Załącznik Nr 1 do specyfikacji
Nr zamówienia: OA-272-15/MK/08

...........................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(dokładny adres wykonawcy)

REGON .........................................................
NIP ................................................................
e-mail ............................................................
Tel.: ...............................................................
Fax: ...............................................................
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym wykonania zamówienia
publicznego „Dostawę urządzeń komputerowych” – Nr zamówienia OA-272-15/MK/2008.
Oferujemy wykonanie ww. zamówienia, w związku z czym ogólna wartość złożonej przez nas oferty
wynosi :

Cena: ........................................ zł. brutto ( słownie: .....................................................................
......................................................................................................................................zł. brutto)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia na „Dostawę
urządzeń komputerowych”, a postawione w niej wymagania i warunki zawarcia umowy przyjmujemy bez
zastrzeżeń.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, a w przypadku
wygrania przetargu do terminu zawarcia umowy na warunkach, na których oferta została wybrana.

Podpisy i pieczątka upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
........................................................
/miejscowość i data/
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Załącznik Nr 2 do specyfikacji
Nr zamówienia: OA-272-15/MK/08

Wyszczególnienie minimalnych parametrów jakie powinny być spełnione w oferowanych
produktach.

3.1 Komputer PC (10 szt.) ………………………………………………………………. (typ, model, producent)
Wyszczegónienie
1
Płyta główna

Procesor

Pamięć RAM
Dysk twardy
Napęd FDD
Napęd optyczny 1

Minimalne parametry zamawiającego
2
Chipset: współpracujący z procesorami
dwurdzeniowymi, dedykowany dla
procesora, rekomendowany przez
producenta procesora.
Typ podstawki: dedykowany dla
procesora;
Ilość slotów PCI: 2
Ilość slotów PCI-E: 1 x PCI-Ex16, 1 x
PCI-Ex1
Częstotliwość pracy pamięci RAM:
DDR2 400/533/667
Możliwość rozbudowy: do 4 GB RAM
Zakresy częstotliwości FSB (MHz):
533/800/1066
Ilość gniazd pamięci: 2
Kontrolery dysków: 1xFDD, 1xIDE,
4xSATA II
Ilość portów USB: 4+4
Typ portów USB: 2.0
Ilość złącz COM: 1+1
Ilość złącz LPT : 1
Wbudowane złącza: TPM
Z rodziny x 86 uzyskujący w teście
SiSoftware Sandra 2007
CPU Arithmetic Benchmark wynik:
Dhrystone ALU 18500 MIPS,
Whetstone ISSE3 12700 MFLOPS,
CPU Multi-Media Benchmark wynik:
Integer x 8 iSSE3 109900it/s,
Float x 4 iSSE3 59400it/s.
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu
sprawdzenia poprawności
przeprowadzonych testów, może
zażądać od Wykonawcy dostarczenia
wyników testów, oprogramowania
testującego, obu równoważnych,
porównywanych zestawów oraz
dokładne opisy użytych testów w
terminie nie dłuższym niż 3 dni od
otrzymania zawiadomienia od
Zamawiającego.
2 GB DDR2 667 MHz
160 GB; 7200 obr/min; SATA II
1.44 MB
DVD-R/RW +/- wraz z
oprogramowaniem do nagrywania w
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Parametry wykonawcy
3
Typ, model, producent:
..................................................................

Typ, model, producent:
....................................................................

Karta muzyczna
Karta sieciowa
Karta graficzna
Obudowa

Mysz
Klawiatura

System operacyjny

Oprogramowanie

języku polskim, LightScribe, SATA
Zintegrowana
Zintegrowana 10/100/1000
Zintegrowana z obsługą do 224 MB
MINI ATX ( 2 zew. zatoki 5.25”, 2 zew.
zatoki 3.5”, 2 wew. zatoki 3.5”);
Zasilacz: 350 W PFC.
2 x USB z na przednim panelu obudowy.
Audio IN/OUT na przednim panelu
obudowy.
Zabezpieczenie przed niepożądanym
otwarciem.
Zamontowany czujnik otwarcia obudowy
współpracującego z oprogramowaniem
zarządzającym zainstalowanym w
niniejszym komputerze.
Przygotowana do współpracy z
zabezpieczeniem KENSINGTON LOCK.
Boczna tuba nawiewowa o regulowanej
długości.
Cichy 12cm wentylator wyciągowy.
Wewnętrzny głośnik ze wzmacniaczem,
podłączony do karty muzycznej.
Kolor czarno-srebrna.
PS2, 2 przyciski + rolka, pad pod mysz
PS2 z przyciskami APM w wydzielonym
bloku poza obrysem standardowych
klawiszy, np. w prawym górnym rogu.
MS Windows Vista Biznes OEM PL, z
możliwością downgrade do XP
Professional (downgrade Visty do
Windows XP SP3 PL dokonuje
wykonawca i dostarcza do
zamawiającego komputer z systemem
Windows XP SP3 PL)
MICROSOFT OFFICE 2007
PROFESSIONAL PL OEM 1PACK
Załączone i zainstalowane
oprogramowanie producenta komputera
w języku polskim do zdalnego
zarządzania i diagnostyki komputera
umożliwiające:
- zdalne blokowanie zasobów: portów (
w tym USB ) i FDD
- zdalną aktualizację BIOS’a
- zdalny zapis i odtwarzanie ustawień
CMOS
- zdalne ustawienie SETUP: czas, data,
kolejność bootowania, hasło na BIOS
- zdalny monitoring sprzętowy:
temperatura procesora, temperatura
systemu, napięcie zasilające, prędkość
obrotowa wentylatorów,
- zdalny monitoring zainstalowanych
aplikacji
- zdalny restart poszczególnych
komputerów
- zdalne włączanie i wyłączanie
wybranego komputera
- zdalne rozłączanie wszystkich lub
pojedynczego użytkownika
- możliwość sprawdzenia aktywności
kart sieciowych komputerów klienckich
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poprzez funkcję PING-u do wszystkich
bądź do wybranej jednostki
Gwarancja
Certyfikaty

Inne wymagane
dokumenty

minimum 24 miesiące
- Certyfikat zgodności z normą PN-EN
ISO 9001:2001 na proces projektowania
i produkcji – wymagana załączona kopia
certyfikatu
- Producent sprzętu winien posiadać
certyfikat PN-EN ISO 14001:2005 –
wymagana załączona kopia certyfikatu
- Deklaracja producenta o zgodności z
dyrektywami: 73/23/EEC oraz
2004/108/WE (oznaczenia CE )
sporządzona na podstawie raportu z
badań jednostki niezależnej.
- Deklarację producenta dotyczącą
głośności jednostki centralnej w trybie
pracy normalnej (bez pracy napędów
optycznych), która maksymalnie może
wynosić 28 dB w pozycji obserwatora w
odległości 1 metra od urządzenia. Do
oferty należy dołączyć deklarację
producenta komputera sporządzoną na
podstawie badań jednostki niezależnej
akredytowanej na dane metody
badawcze (PN-EN ISO 7779:2005 oraz
PN-ISO 9296:1999 lub równoważne).
Deklaracja winna posiadać następujące
informacje: producent komputera, model
(seria) komputera, jednoznacznie
określony model obudowy i zasilacza,
normy według których przeprowadzono
badania, określenie pozycji obserwatora,
deklarowaną wartość poziomu ciśnienia
akustycznego, określony tryb pracy
(jałowy, normalny), nazwę i adres
jednostki przeprowadzającej badania,
numer sprawozdania z badań.

3.2 Monitor LCD (10 szt.) ............................................................................................ (typ, model, producent)
Wyszczegónienie
1
Przekątna ( cal )
Wielkość plamki ( mm)
Maksymalna rozdzielczość
Kontrast
Jasność
Kąt widzenia – poziom
Kąt widzenia – pionowy
Certyfikaty
Warunek
Gwarancja

Minimalne parametry
zamawiającego
2
17”
0.264
1280X1024@60Hz
700:1
300 cd/m2
o
160 ;
o
160 ;
TCO'99, CE
Brak martwych (uszkodzonych)
pikseli lub subpikseli
minimum 36 miesięcy
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Parametry wykonawcy
3

3.3 Zasilacz awaryjny (10 szt.) ................................................................................... (typ, model, producent)
Wyszczegónienie

Minimalne parametry zamawiającego

1
Moc wyjściowa
Napięcie wyjściowe
Typ zamiennych
akumulatorów
Typowy czas
podtrzymania

2
Min. 500 VA (300 Watts)
230V
RBC2

Certyfikaty i zgodność
z normami
Gwarancja

CE, EN 50091-1, EN 50091-2

Parametry wykonawcy
3

przy obciążeniu 50%: 13,9 min. (150
Watts)
przy pełnym obciążeniu: 2,4 min. (300
Watts)

minimum 24 miesiące

3.4 Drukarka laserowa kolorowa (4 szt.) .................................................................. (typ, model, producent)
Wyszczególnienie
1
Technologia druku
Szybkość procesora
Zainstalowana pamięć
Prędkość druku (A4, tryb
normalny)
Czas wydruku pierwszej strony
Normatywne obciążenie
miesięczne
Jakość druku w kolorze
Druk dwustronny
Interfejs sieciowy
Standardowe połączenia

Obsługiwane systemy
operacyjne
Instrukcja obsługi
Gwarancja

Minimalne parametry
zamawiającego
2
druk laserowy
450 MHz
384 MB
w kolorze i czerni 21 str./min

Parametry wykonawcy
3

poniżej 12,5 sekundy z trybu
gotowości (format A4 w czerni)
65000 str.
1200 x 600 dpi
Automatyczny (standardowo)
Wbudowany serwer druku Fast
Ethernet 10/100 Mbps
USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps,
gniazdo EIO na opcjonalne karty (np.
kartę sieci bezprzewodowej LAN
802.11b/g)
Microsoft Windows 2000, XP Home,
XP Professional, Server 2003, Vista
w języku polskim
minimum 12 miesięcy

3.5 Skaner ( 1 szt.) ................................................................................................... (typ, model, producent)
Wyszczególnienie

Minimalne parametry zamawiającego

1

2
Skaner płaski, automatyczny podajnik
dokumentów
Prędkość skanowania (A4) 25 str./min
Rozdz. skanowania
4800 x 4800 dpi
sprzętowego
Kodowanie koloru
48-bitowe
Prędkość skanowania w
4s
trybie podglądu
Przyciski funkcyjne
przyciski na panelu sterowania
(skanowanie, skanowanie do formatu
PDF, wysyłanie pocztą elektroniczną,
kopiowanie)
Typ skanera
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Parametry wykonawcy
3

Zainstalowane opcje
Interfejs
Instrukcja obsługi
Gwarancja

Automatyczny podajnik dokumentów,
funkcja dwustronnego skanowania
USB 2.0
w języku polskim
minimum 12 miesięcy

3.6 Pamięć flash ( 2 szt.) ............................................................................................ (typ, model, producent)
Wyszczególnienie
1
Pojemność
Interfejs
Prędkość odczytu
Prędkość zapisu
Obsługiwane systemy
operacyjne
Dodatkowe informacje
Gwarancja

Minimalne parametry zamawiającego

Parametry wykonawcy

2
8 GB
USB 2.0
6 MB/s
3 MB/s
Windows Vista, Windows 98 SE,
Windows XP
Bez zatyczki – wysuwana końcówka
USB
minimum 24 miesiące

3

3.7 Dysk twardy ( 1 szt.) ............................................................................................. (typ, model, producent)
Wyszczególnienie
1
Typ
Format
Pojemność
Interfejs
Obrotów na min.
Dodatkowo
Gwarancja

Minimalne parametry zamawiającego

Parametry wykonawcy

2
Zewnętrzny
2,5 cale
320 GB
USB 2.0
5400 obr/min
Kabel USB 2.0, pokrowiec na dysk
twardy
minimum 24 miesiące

3

Uwaga!
-

-

Wykonawca zobowiązany jest do wpisania nazwy produktu oferowanego (typ, model, producent)
Preferowane są parametry Zamawiającego, oferowane lepsze parametry nie mają wpływu na wybór oferty,
chyba , że jest to cena konkurencyjna w stosunku do oferentów o parametrach podstawowych
W przypadku oferowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego w kolumnie 3 należy wpisać „takie
same”, w przeciwnym przypadku wpisujemy parametry jakie oferuje Wykonawca

Podpisy i pieczątka upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
........................................................
/miejscowość i data/

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3 do specyfikacji
Nr zamówienia: OA-272-15/MK/08

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY POTWIERDZAJACE SPEŁNIANIE WYMAGAŃ
OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

……………………………
(Pieczątka firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że:
1) Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym
zamówieniem.
2) Posiadajmy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4) Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 Ustawy - Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. /tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223
poz. 1655/

Podpisy i pieczątka upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
........................................................
/miejscowość i data/
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Załącznik Nr 4 do specyfikacji
Nr zamówienia: OA-272-15/MK/08

Wykaz wykonanych dostaw w okresie trzech ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia
wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienie zostały wykonane z należytą
starannością.

Zamawiający,
nazwa zamówienia,
krótki opis

-

Czas realizacji
Początek

Koniec

wykaz powinien posiadać min. 2 pozycje

Podpisy i pieczątka upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
........................................................
/miejscowość i data/
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Wartość brutto
w PLN

Załącznik Nr 5 do specyfikacji
Nr zamówienia: OA-272-15/MK/08

UMOWA DOSTAWY NR ..... /..... / 08
zawarta w dniu .................. 2008 r. w Lublińcu
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 211 tys. euro
oznaczonego numerem OA-272-15/08.
Umowa zawarta pomiędzy:
..................................................................................................................
reprezentowanym
przez:
............................................................ zwanym dalej Zamawiającym
a:
..................................................................................................................
reprezentowanym przez:
....................................................... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
/tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655/
§1
Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego:
- Komputer PC - ....... szt.
- Monitor LCD - ...… szt.
- Zasilacz awaryjny - ….. szt.
- Drukarka laserowa kolorowa - ….. szt.
- Skaner - …… szt.
- Pamięć flash - ….. szt.
- Dysk twardy - ….. szt.
wg parametrów określonych przez Wykonawcę w Załączniku Nr 2 do specyfikacji i zgodnie z ofertą,
które stanowią integralną część niniejszej umowy.
§ 2.
1. Zamawiający za wykonanie całości zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy zapłaci
Wykonawcy
kwotę
…………….,....zł
brutto
(słownie:
…………………….....
……………...........…………………………. złoty ..../100).
2. Należność za przedmiot umowy zostanie zapłacona przelewem na konto Wykonawcy na podstawie
faktury w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przedmiotu umowy.
3. Za dzień zapłaty uznaje się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia zgodny w ilości
i o parametrach wymienionych w Załączniku Nr 2 do specyfikacji do siedziby Powiatowego Urzędu
Pracy w Lublińcu, Pl. Sienkiewicza 8 najpóźniej do 14 dnia roboczego licząc od dnia podpisania
umowy.
2. Urządzenia komputerowe będą dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Zbadania zgodności urządzeń komputerowych z Załącznikiem Nr 2 do specyfikacji oraz sprawdzenia
ilości i jakości dostarczonego sprzętu będzie dokonywał przedstawiciel PUP w siedzibie
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Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych i ilościowych towaru Zamawiający
może zgłosić reklamację.
4. Po stwierdzeniu niezgodności ilościowych lub wad jakościowych dostarczonego towaru
ZAMAWIAJĄCY pozostawi towar do dyspozycji WYKONAWCY, powiadamiając go niezwłocznie
o stwierdzonych brakach lub wadach oraz potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego.
5. W miejsce zareklamowanego towaru, WYKONAWCA jest zobowiązany dostarczyć towar wolny od
wad na własny koszt, w czasie nie dłuższym niż 48 godz.
6. Dostarczone urządzenia komputerowe są oznaczone symbolem CE zgodnie z wymogami określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 155 poz.
1089).
§ 4.
1. Wykonawca udziela:
....... miesięcznej gwarancji na komputery PC,
....... miesięcznej gwarancji na monitory LCD,
....... miesięcznej gwarancji na zasilacz awaryjny ,
....... miesięcznej gwarancji na drukarkę laserową kolorową ,
....... miesięcznej gwarancji na skaner,
....... miesięcznej gwarancji na pamięć flash,
....... miesięcznej gwarancji na dysk twardy.
2. Okres gwarancji liczony jest od dnia dostarczenia urządzeń komputerowych.
3. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu będącego przedmiotem dostawy, łącznie
z bezpłatnym dojazdem do siedziby Zamawiającego. Serwis gwarancyjny ma być świadczony w
siedzibie Zamawiającego.
4. W przypadku stwierdzenia w czasie świadczenia usługi serwisowej wad niemożliwych do usunięcia
na miejscu i braku możliwości wymiany sprzętu na nowy, Wykonawca dostarcza sprzęt zastępczy
o parametrach zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do specyfikacji. Czas dostarczenia sprzętu zastępczego
jest wliczony w czas świadczenia usługi serwisowej. Czas świadczenia usługi serwisowej może trwać
maksymalnie 48 godzin.
5. W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego Zamawiający ustala z Wykonawcą termin
dostarczenia naprawionego sprzętu lub nowego o parametrach zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do
specyfikacji lub wyższych. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 1 m-c lub określony
w protokole z przebiegu świadczonej usługi.
§ 5.
1. Wykonawca nie może zmieniać parametrów sprzętu wymienionego w Załączniku Nr 2 do
specyfikacji.
2. W razie naruszenia § 5 ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy, a Wykonawca zobowiązany
jest zapłacić karę umowną w wysokości 10% przedmiotu umowy.
§ 6.
Strony ustalają kary za nieterminowe wykonanie warunków umowy.
1. Wykonawca zapłaci karę za nieterminowe wykonanie warunków określonych w §2 ust. 1
w wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca zapłaci karę za nie wywiązanie się ze zobowiązań wynikających, z §4 ust. 2 i 3 –0,8%
wartości umowy za każdy dzień zwłoki.
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3. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za nieterminowe uregulowanie należności.
§ 7.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać
wówczas wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 8.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r –
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) oraz Kodeksu
Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
2. Spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 9.
Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
Zamawiający :

Wykonawca :
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