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Numer referencyjny: SR.272.d.13.2022.RG
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I.

Informacja o zamawiającym.
1. Nazwa zamawiającego: Powiat Nowodworski.
2. Adres zamawiającego: ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.
3. Nr telefonu zamawiającego: (55) 247 36 68.
4. Adres poczty elektronicznej zamawiającego: starostwo@nowydworgdanski.pl.
5. Adres
strony
internetowej
prowadzonego
postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowydworgdanski.

II.

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
https://platformazakupowa.pl/pn/nowydworgdanski.

III. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji
w celu ulepszenia ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
3. Podstawa prawna opracowania niniejszej SWZ:
1) ustawa Pzp;
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
zażądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415);
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452),
4) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.),
dalej jako ustawa Kc;
4. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 3 ustawy Pzp.
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IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu wg wykazu:
Lp.

Rodzaj Sprzętu

j. m.

Ilość

1.

Laptop z myszą, torbą i programem biurowym

szt.

21

2.

Zestaw projekcyjny z ekranem i nagłośnieniem

kpl.

1

3.

Dyktafon cyfrowy

szt.

2

4.

Kamera

szt.

2

5.

Mobilna kamera internetowa

szt.

2

6.

Pętla indukcyjna przenośna

szt.

1

7.

Oprogramowanie dla osób słabowidzących

szt.

2

8.

Oprogramowanie dla osób niedosłyszących

szt.

2

9.

Smartwach

szt.

6

10. Linijka brajlowska

szt.

2

11. Urządzenie do obsługi komputera za pomocą wzroku

szt.

2

12. Pętla indukcyjna do sali
13. Kopiarka duża
14. Tablet z etui

szt.
szt.

1
1

szt.

20

15. Urządzenie wielofunkcyjne

szt.

5

16. Router
17. Słuchawki do laptopa

szt.
szt.

6
20

18. Notatnik przenośny brajlowski

szt.

3

19. Lupa elektroniczna

szt.

3

20. Powiększalnik

szt.

2

21. Aparat fotograficzny

szt.

2

22. Telefon

szt.

1

2.
3.
4.
5.
6.

Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do SWZ.
Zamówienie publiczne pn.: Dostawa wyposażenia do Ośrodka Wsparcia i Testów w ramach
programu PFRON pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.
Miejsce dostawy i uruchomienia: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Ireny
Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański.
Wymieniona jednostka organizacyjna Powiatu Nowodworskiego nie jest stroną w postępowaniu,
a dostarczony sprzęt nie jest przeznaczony na potrzeby oświatowe jednostki.
Pozostałe ustalenia:
1) sprzęt IT musi posiadać minimalny okres gwarancji udzielony przez producenta lub
dostawcę, nie krótszy niż 24 miesiące,
2) przedłużenie terminu gwarancji/rękojmi będzie punktowane jako jedno z kryterium oceny
ofert,
3) sprzęt musi być fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed
dostawą) i wolny od obciążeń prawami osób trzecich,
4) sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego
na teren Unii Europejskiej,
5) zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodności oferowanego sprzętu w oparciu
o informacje zamieszczone na stronie internetowej producenta,
6) zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania
biurowego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu,
7) zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie
zainstalowane przez producenta komputera.
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8) zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi,
oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft
Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta
sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta
oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji,
9) zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku
wystąpienia wątpliwości co do jego legalności,
10) zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
11) zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
12) zamawiający dopuszcza powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
13) opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany poprzez określenie minimalnych
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, wówczas, to zgodnie z art. 101 ust.
5 i 6 ustawy Pzp, wykonawca może powołać się na zgodność oferowanych urządzeń
ze stosownymi normami, jeżeli dotyczą one wymagań w zakresie wydajności lub
funkcjonalności określonych przez zamawiającego. W takiej sytuacji, wykonawca wykazuje,
że dostawa, spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez
zamawiającego.
14) zastosowanie rozwiązań równoważnych należy zasygnalizować w ofercie, niezależnie
od tego, czy zamawiający żąda przedłożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków
dowodowych.
15) wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać,
że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego.
W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz
z jego opisem lub normami.
16) zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie sprzętu równoważnego pod względem
istotnych (głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu co najmniej
tego samego poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałym sprzętem
użytym przy realizacji zamówienia.
17) wykonawca w dniu dostawy sprzętu, dostarczy w postaci elektronicznej: Wykaz
dostarczanego sprzętu wraz z jego numerami seryjnymi.
V.

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
UWAGA!!!
1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z wymaganymi cechami opisanymi
w niniejszej SWZ Zamawiający wymaga złożenia, wraz z ofertą, dokumentów: w zakresie sprzętu
i oprogramowania, itd. – Karty katalogowe sprzętu, które muszą zawierać co najmniej wszystkie
parametry określone w Załączniku nr 1 do SWZ.
2. Karty katalogowe muszą przestawiać zdjęcia sprzętu, który oferuje Wykonawca. W przypadku
gdy Zamawiający dopuścił tolerancje w poszczególnych parametrach, o których mowa w opisie
przedmiotu zamówienia – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić
dopuszczane tolerancje wymiarów i zaoferować sprzęt, który już w karcie katalogowej uwzględnia
dopuszczalne tolerancje parametrów i wskazać konkretne parametry oferowanego sprzętu,
mieszczących się w granicach tolerancji określonych przez Zamawiającego. Karty katalogowe lub
inne dokumenty oferowanego przedmiotu zamówienia muszą zawierać niezbędne informacje,
które umożliwią Zamawiającemu ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający informuje, iż w przypadku niezłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków
dowodowych lub w sytuacji, w której złożone przedmiotowe środki dowodowe będą
niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych
środków dowodowych.

VI. Termin wykonania zamówienia.
1. Termin wykonania zamówienia: 14 dni od podpisania umowy.
2. Zamawiający uzna termin za dotrzymany o ile dostawa, montaż i uruchomienie nastąpi nie później
niż w dniu upływu terminu zamówienia.
VII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1.
1. O udzielnie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, ustawy Pzp.
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2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

VIII.

Brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1, ustawy Pzp, zostanie zweryfikowany
na przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na załączniku nr 3 do SWZ.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia uznać, że wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 i 6,
ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne,
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub
zamawiającym,
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania
dalszym
przestępstwom,
wykroczeniom
lub
nieprawidłowemu
postępowaniu,
w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy;
b) zreorganizował personel;
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli;
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów;
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa
w ust. 5, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa
w ust. 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby zamawiający zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem
wykonawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielnie zamówienia zamawiający bada, czy
nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.
Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zamawiający
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem wykonawcy.

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
1.
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3.

4.
5.
6.

4) warunek zdolności technicznej i zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał minimum 2 dostawy sprzętu informatycznego, o wartości każdej dostawy
min. 80.000,00 zł brutto. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden
z wykonawców.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
z wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu: Wykaz dostaw (wzór – załącznik nr 5 do SWZ), wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem Dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie wystawione w okresie ostatnich
3 miesięcy.
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać
Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie
i sposobie określonych w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp.
Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski.
W zakresie nie uregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

IX. Wykaz podmiotowych środkach dowodowych.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp, wraz
z ofertą należy złożyć:
1) wypełnione Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku
nr 3 do SWZ,
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
wg wzoru na załączniku nr 3 do SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy złożyć:
wypełnione Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru
na załączniku nr 4 do SWZ.
3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać
Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie
i sposobie określonych w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp.
4. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski.
5. W zakresie nie uregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
X.

Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta wykonawcy), odbywa
się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy zakupowej
zwanej dalej „Platformą” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nowydworgdanski.
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3.

Zaleca się, aby przed rozpoczęciem wypełniania Formularza składania oferty lub wniosku,
wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto.
W przeciwnym wypadku wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku
wiadomości prywatnych od zamawiającego w systemie lub wycofania oferty lub wniosku bez
kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta.
4. Korzystanie z Platformy przez wykonawcę jest bezpłatne.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy: platformazakupowa.pl
Open Nexus Sp.z o.o., zwany dalej Regulaminem, oraz w instrukcji dla wykonawców znajdującej
się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Sposób sporządzenia, wysłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 ustawy Pzp.
7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia akceptuje warunki
korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy
przestrzegać postanowień Regulaminu.
8. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
1) przesyłania zamawiającemu pytań do treści SWZ;
2) przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia podmiotowych oraz
przedmiotowych środków dowodowych;
3) przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia / poprawienia /
uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych oraz
przedmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych
w postępowaniu;
4) przesyłania odpowiedzi na wezwania zamawiającego dotyczących treści oświadczenia,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub
innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
5) przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści
przedmiotowych środków dowodowych;
6) przesyłania odpowiedzi na inne wezwania zamawiającego wynikające z ustawy – Prawo
zamówień publicznych;
7) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń wykonawcy;
8) przesyłania odwołania/inne
odbywała się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”.
9. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”, znajdującego się na stronie postępowania na Platformie.
10. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana
do zamawiającego.
11. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie na stronie
postępowania w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi
przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej
za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
8

12. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30 grudnia 2020 r., Prezesa Rady Ministrów
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć minimum: 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików PDF,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Głównego Urzędu Miar.
13. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie Platformy poprzez
kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetleniu komunikatu, że oferta została
złożona.
14. Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych
środków dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz
innych informacji sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje się datę kliknięcia
przycisku Wyślij wiadomość, po których pojawi się komunikat, że Wiadomość została wysłana
do zamawiającego.
15. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego za pośrednictwem Platformy z wnioskiem
o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej
prowadzonego postępowania (platformie), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
16. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienia treści SWZ nie wpłynie w terminie, zamawiający nie
ma obowiązku udzielania wyjaśnień do SWZ, oraz przedłużania terminu składania ofert.
17. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści SWZ.
18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią
oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie
będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
19. Zalecenia techniczno – organizacyjne:
1) formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne
z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2247),
2) zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: pdf. doc. xls. jpg. (jpeg).,
ze szczególnym wskazaniem na PDF,
3) UWAGA: w celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie
jednego z formatów: zip, 7Z,
4) wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: rar, gif,
bmp, numbrs, pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone
nieskutecznie,

9

5) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację
podpisu, zamawiający zaleca (w miarę możliwości), przekonwertowanie plików
składających się na ofertę na format: pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym
PAdES,
6) pliki w innych formatach niż PDF, zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.
wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
podpisywanym,
7) zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie
za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie
za pośrednictwem adresu email,
8) podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast
SHA1,
9) jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie
każdego ze skompresowanych plików,
10) zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu,
11) zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować brakiem integralności plików.
XI. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych
w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp.
W przedmiotowym zamówieniu publicznym, zamawiający:
1. Nie odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej z wykonawcami.
2. Nie wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów, które nie są ogólnie dostępne.
3. Informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno
z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami – niż
wskazany w SWZ.
4. Nie planuje zwoływania zebrania wykonawców.
XII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.
1. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważnieni są:
1) w sprawach formalno – prawnych:
Roman Gaza,
2) w sprawach technicznych dot. przedmiotu zamówienia: Iwona Zaborowska.
2. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać
za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/nowydworgdanski. Korespondencję
uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego
terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości
elektronicznej.
XIII.

Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym ostatnim
dniem związania ofertą jest dzień: 18 marca 2022 r.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę
pisemnego Oświadczenia, o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedłużony okres związania ofertą.
1.
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XIV. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
elektronicznym osobistym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w szczególności
w formatach: txt, rtf., pdf, doc, docx, odt.
2. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z „Formularza oferty” (wzór - załącznik
nr 2 do SWZ). W przypadku gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego
wzoru „Formularza oferty”, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.
3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione
do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu elektronicznego
osobistego lub podpisu zaufanego.
4. Skład oferty:
1) Formularz ofertowy,
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
4) Zobowiązanie podmiotu o oddaniu wykonawcy swoich zasobów w zakresie zdolności
technicznych/zawodowych ( o ile dotyczy),
5) Karty katalogowe sprzętu.
5. Jeżeli na ofertę składa się więcej niż 10 dokumentów, wykonawca powinien stworzyć folder,
do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym osobistym. Następnie z tego
folderu wykonawca zrobi folder zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).
6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert,
w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał
złączając stosowne wyjaśnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Na Platformie w Formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części
oferty stanowiącej tajemnice przedsiębiorstwa.
7. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było
sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez wykonawcę tajemnicy
przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez zamawiającego jako bezskuteczne
ze względu na zaniechanie przez wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania
poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.
8. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
elektronicznym osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego
pliku archiwum (ZIP).
9. Oświadczenia, o których mowa powyżej, składa osoba upoważniona wraz z ofertą, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2) podpisem zaufanym,
3) podpisem elektronicznym osobistym.
10. Do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
którego wzór stanowią załączniki nr 3 i 4 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający
brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania
ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe,
4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie,
o którym mowa powyżej - załączniki nr 3 i 4 do SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu,
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5) w przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa
w ust. 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - załączniki nr 3 i 4 do SWZ,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby,
6) w przypadku wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa
w pkt. 9.3, także oświadczenie podwykonawcy - załącznik nr 3 do SWZ, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podwykonawcy,
7) oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym osobistym.
8) Przedmiotowe środki dowodowe określone w pkt. V SWZ.
11. Oferta oraz oświadczenia muszą być złożone w oryginale.
12. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.
13. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana
oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem elektronicznym osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu)
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo
o notariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub
podpisem elektronicznym osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być
uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
XV. Sposób oraz termin składania ofert.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej
propozycje wariantowe, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.
2. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej tj. w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym osobistym.
3. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików
musza spełniać wymagania wskazane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
z 23 lipca 2014 r., w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. Nr 910/2014), eIDAS.
4. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny zamawiający wymaga dołączenia
odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy.
6. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), wykonawca dołącza
do oferty pełnomocnictwo.
7. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
przekazuje się:
1) w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym – jeżeli oferta została złożona w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2) w formie elektronicznej – tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym - jeżeli oferta
została złożona w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym,
3) w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym osobistym –
jeżeli oferta została złożona w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym
osobistym.
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W przypadku gdy pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.
1 ustawy Pzp, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym osobistym –
w zależności od tego jakim podpisem opatrzono ofertę, potwierdzającym zgodność odwzorowania
cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa powinno
potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowydworgdanski, na stronie prowadzonego postępowania.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), które wykonawca zastrzeże
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem informacji zastrzeżonych jako
tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek określonych w przytoczonej powyżej
ustawie. Zastrzeżenie przez wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie
traktowane przez zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez wykonawcę
podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą
informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.
Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
Wykonawca, za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/nowydworgdanski może
przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca złożenia, zmiany lub wycofania oferty
zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na Platformie: https://platformazakupowa.pl/strona/45instrukcje.
Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie
terminu składania ofert.
Termin składania ofert upływa w dniu 17 lutego 2022 r., o godzinie 9:00. Decyduje data oraz
dokładny czas (hh:mm:ss), generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem
Głównego Urzędu Miar.
Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

XVI. Termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert wskazanym w pkt. XV ust. 16.
2. Zamawiający przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie: informację o kwocie, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.
4. Otwarcie ofert przez zamawiającego, nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego.
5. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert
na Platformie.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na Platformie, w sekcji „Komunikaty”
informację o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
7. Na wniosek, zamawiający umożliwia zapoznanie się z treścią złożonych ofert.
XVII. Sposób obliczenia ceny
1. Cena oferty stanowi wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia w całym zakresie.
2. Cenę oferty brutto za przedmiot zamówienia jest cena ryczałtowa, obejmującą koszt wykonania
całego zakresu zamówienia opisanego w niniejszej SWZ i Załączniku nr 1 do SWZ.
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Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ, zobowiązany jest w cenie
brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego oraz pełnego wykonania przedmiotu
zamówienia, zgodnie z warunkami wynikającymi z zamówienia.
Cena wskazana przez wykonawcę musi być podana w PLN cyfrowo w zaokrągleniu do dwóch miejsc
po przecinku (groszy). Zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe
5 należy zaokrąglić w górę.
Uwaga! Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP, i nie jest
możliwe wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są określone za
pomocą wielkości mniejszych niż 1 grosz. Wartości kwotowe ujęte jako wielkości matematyczne
znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej wielkości
w polskim systemie monetarnym powodują, że tak wyrażona cena usługi dla powszechnego obrotu
gospodarczego jest niemożliwa do wypłacenia.
Nie można kogoś realnie zobowiązać do zapłaty na jego rzecz kwoty niższej niż jeden grosz. Tym
samym, ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, muszą być podane
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga! Jeżeli oferta będzie zawierała ceny jednostkowe wyrażone jako wielkości matematyczne
znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, zostanie odrzucona na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp.
Rozliczenie pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym będzie dokonywane wyłącznie w złotych
polskich (PLN).
Wykonawca zobowiązany jest poinformować zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość
właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.

XVIII. Opis kryterium oceny ofert wraz z podaniem wagi kryterium i sposobu oceny ofert.
1. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1) (C) Cena brutto – 60% = 60 pkt, wg. wzoru: C = (Cn / Cb) x 60, gdzie:
C – liczba punktów dla kryterium „Cena”,
Cn – cena najniższa,
Cb – cena oferty badanej,
60 – wagowy współczynnik matematyczny.
2) (G)Przedłużenie okresu gwarancji/rękojmi na sprzęt – 40 pkt.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie obowiązywania gwarancji/rękojmi
wykonał wszelkie czynności związane z przywróceniem należytego stanu elementów
będących przedmiotem zamówienia i pokrył koszty przeglądów i konserwacji, koszty
robocizny i dojazdu.
Sposób oceny: Wykonawca który zaoferuje przedłużenie okresu gwarancji/rękojmi o:
12 miesięcy – otrzyma 20 punktów,
24 miesiące – otrzyma 30 punktów.
36 miesięcy – otrzyma 40 punktów.
5. Zmawiający wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji/rękojmi (wyrażonego
w miesiącach).
6. Przez „Przedłużenie okresu gwarancji o 36 miesięcy”, należy rozumieć oferowany przez wykonawcę
„Okres gwarancji/rękojmi” jakości na przedmiot zamówienia liczony jako 60 miesięcy, licząc od daty
odbioru laptopów.
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W przypadku nie uzupełnienia (zakreślenia), w druku Formularza ofertowego pola: „Przedłużenie
okresu gwarancji/rękojmi na sprzęt”, zamawiający uzna, iż wykonawca zaoferował 24 miesięczny
okres gwarancji/rękojmi i tym samym przyzna wykonawcy 0 punktów.
8. W przypadku wpisania przez wykonawcę wyższej gwarancji/rękojmi niż 36 miesiące, zamawiający
uzna, że wykonawca zaoferował 60 miesięczny okres gwarancji i tym samym przyzna wykonawcy
40 punktów.
9. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów w kryterium „Przedłużenie okres
gwarancji/rękojmi na sprzęt”.
10. Ocena końcowa oferty – 100 pkt, jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria:
1) Cena,
2) Przedłużenie okresu gwarancji/rękojmi na sprzęt.
XIX. Informacja o formalnościach, jakie musza zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w przypadku
wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) –
przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez
zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik
nr 7 do SWZ.
4. W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
XX.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy.
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone
w załączniku nr 7 do SWZ. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę
o zamówienie publiczne zgodnie z treścią załącznika 7 do SWZ.

XXI.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy
Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

XXII.

Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania wykonawców na podstawie art. 109 ust
1 ustawy Pzp.

XXIII. Opis części zamówienia.
1. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania
ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt. 15, ustawy Pzp.
2. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
1) zakres przedmiotu zamówienia odpowiada profilowi działalności małych i średnich
przedsiębiorstw, funkcjonujących na rynku regionalnym i lokalnym,
2) potrzeba koordynacji działań większej ilości wykonawców realizujących poszczególne części
dostaw mogłaby zagrozić prawidłowej realizacji zamówienia.
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XXIV.

Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.
XXV.
Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXVI. Informacje dotyczące ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych o których mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn.
ofert przewidujących odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.
XXVII. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
Pzp.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp,
tj. zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw.
XXVIII. Informacje dotyczące przeprowadzenia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów
niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli
zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub
sprawdzenia tych dokumentów.
1. Zamawiający nie wymaga dokonania wizji lokalnej miejsca dostawy oraz montażu sprzętu.
2. Zamawiający informuje, iż niedokonanie wizji lokalnej przez wykonawcę pozbawione jest
sankcji skutkujących odrzuceniem oferty bądź wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
XXIX.
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
XXX.
Wymagania w zakresie zatrudniania na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których
mowa w art. 95 ustawy Pzp.
Zamawiający nie ma wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
XXXI. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie
wymagania.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
XXXII. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli
zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych
wykonawców kluczowych zadań na dotyczących dostaw.
XXXIII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. U .UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej jako „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim,
reprezentowane przez Starostę Nowodworskiego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100
Nowy Dwór Gdański, e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl, tel. 55 247 36 71.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
za pośrednictwem adresu email: iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres
Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.,
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.), oraz innych ustaw
i przepisów regulujących wykonywanie zadań powiatu. W zakresie w jakim załatwienie
sprawy odbywa się w sposób milczący, podstawą przetwarzania danych osobowych są również
przepisy art. 122a – 122h, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735).
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym
przepisów archiwalnych.
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
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6.
7.

8.
9.

Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa.

XXXIV. Pozostałe informacje.
1.
Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SWZ czynności, uprawnienia, obowiązki
wykonawców i zamawiającego, których ustawa Pzp nie nakazała zawierać zamawiającemu
w SWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa
Pzp.
2.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem
art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
3.
W przypadku, gdy wartości podane przez wykonawców na oświadczeniach i dokumentach,
o których mowa w SWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, zamawiający przeliczy
te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia
postępowania.
4.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa wyżej jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym
w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
5.
Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnieją
okoliczności, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp.
6.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311-315 ustawy
Pzp.
8.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania w przedmiotowym postępowaniu aukcji
elektronicznej, o której mowa w art. 308 ustawy Pzp.
9.
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych
lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
10. Zamówienie jest finansowane z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

Załączniki:
1. Zestawienie Ilościowe Sprzętu oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ).
2. Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SWZ).
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3 do SWZ).
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SWZ).
5. Zobowiązanie podmiotu o oddaniu wykonawcy swoich zasobów …..(Załącznik nr 5 do SWZ).
6. Wykaz dostaw
(Załącznik nr 6 do SWZ).
7. Projektowane postanowienia umowy
(Załącznik nr 7 do SWZ).
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Załącznik nr 1 do SWZ
ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE SPRZĘTU
Lp.

RODZAJ SPRZĘTU

j. m.

Ilość

1.

Laptop z myszą, torbą i programem biurowym

szt.

21

2.

Zestaw projekcyjny z ekranem i nagłośnieniem

kpl.

1

3.

Dyktafon cyfrowy

szt.

2

4.

Kamera

szt.

2

5.

Mobilna kamera internetowa

szt.

2

6.

Pętla indukcyjna przenośna

szt.

1

7.

Oprogramowanie dla osób słabowidzących

szt.

2

8.

Oprogramowanie dla osób niedosłyszących

szt.

2

9.

Smartwach

szt.

6

10. Linijka brajlowska

szt.

2

11. Urządzenie do obsługi komputera za pomocą wzroku

szt.

2

12. Pętla indukcyjna do sali
13. Kopiarka duża
14. Tablet z etui

szt.
szt.

1
1

szt.

20

15. Urządzenie wielofunkcyjne

szt.

5

16. Router
17. Słuchawki do laptopa

szt.
szt.

6
20

18. Notatnik przenośny brajlowski

szt.

3

19. Lupa elektroniczna

szt.

3

20. Powiększalnik

szt.

2

21. Aparat fotograficzny

szt.

2

22. Telefon

szt.

1

Lp. 1
Nazwa sprzętu
Ilość
Typ:

Procesor:

Pamięć RAM:
Pamięć
operacyjna/
magazyn
danych
Karta
graficzna:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE
Laptop z myszą, torbą i programem biurowym
21
Komputer typu notebook z ekranem o przekątnej 15-16” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920
x 1080 pikseli (FullHD). Podświetlenie LED, matryca wykonana w technologii IPS lub
EWV/VA. Jasność matrycy nie mniejsza niż 250 nitów. Kontrast nie mniejszy niż 700:1.
Matryca z fabryczną powłoką przeciwodblaskową. Pokrywa matrycy wykonana z aluminium lub
innego metalu w celu dodatkowego zabezpieczenia panelu LCD.
Procesor osiągający jednocześnie w teście PassMark Performance Test, co najmniej 6360
punktów w kategorii Average CPU Mark i po raz pierwszy będący na wykresach PassMark
„CPU First Seen on Charts” w latach 2020-2021. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony:
http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SWZ
DDR4 8 GB z możliwością rozbudowy do min. 32 GB z pełnym wsparciem dla pamięci
działających z taktowaniem 3200MHz. 1 wolny bank pamięci pozwalający na dalszą rozbudowę.
M.2 PCIe 256GB o parametrach odczyt/zapis 1200/1200MB/s. Możliwość dołożenia drugiego
dysku pracującego w standardzie SATA lub NVMe bez utraty gwarancji.
Grafika zintegrowana z procesorem ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz
MPEG2, DirectX 12, OpenGL 4.6, posiadająca minimum 48 jednostki wykonawcze.
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Multimedia:
Łączność
Bateria i
zasilacz:
Funkcje
BIOS:

Certyfikaty i
standardy:
Waga i wym:
Bezpieczeństwo:

Warunki
gwarancji:
Wymagana
gwarancja
na baterię
Wsparcie
techniczne
producenta:

Porty

Klawiatura

Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio. Wbudowane głośniki. Kamera HD.
Karta WLAN 802.11ax (Wifi6) + BlueTooth 5.2. Zintegrowana gigabitowa karta LAN –
zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania karty USB-LAN.
Minimum 3 komorowa o pojemności 42Wh. Zasilacz dedykowany do notebooka –brandowany
logo Producenta komputera.
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS bieżących informacji o:
- numerze seryjnym komputera.
- wersji BIOS.
- ilości zainstalowanej pamięci RAM.
- zastosowanym procesorze wraz z taktowaniem.
- zamontowanym dysku twardym wraz z jego pojemnością i modelem.
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego z komputerem touchpada.
Możliwość włączenia/wyłączenia technologii Hyper-Threading.
Możliwość włączenia/wyłączenia wirtualizacji.
Możliwość włączenia/wyłączenia instrukcji AES-NI (Advanced Encryption Standard New
Instructions).
Możliwość włączenia/wyłączenia VT-d (Virtualization Technology for Directed I/O).
Możliwość włączenia/wyłączenia testu SMART zamontowanego dysku.
Możliwość włączenia/wyłączenia bezprzewodowej karty sieciowej i modułu BlueTooth.
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty LAN.
Możliwość włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej.
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej kamery.
Możliwość włączenia/wyłączenia portów USB.
Możliwość włączenia/wyłączenia modułu TPM.
Możliwość ustawienia niezależnych haseł dla konta administratora, użytkownika i dysku
twardego. Brak możliwości uruchomienia systemu operacyjnego bez podania hasła.
Funkcja ustawień zależności między hasłem administratora a użytkownika tak, aby nie było
możliwe wprowadzenie zmian z poziomu użytkownika bez podania hasła do konta
administratora.
Główne hasło zabezpieczające rozruch musi być zachowane nawet
w przypadku odcięcia wszystkich źródeł zasilania (wliczając baterię RTC/CMOS).
CE dla oferowanego komputera.
Oferowany laptop musi spełniać wymagania normy MIL-STD-810G lub normy równoważnej.
ISO 9001:2015 dla autoryzowanego serwisu Producenta notebooka.
Waga nieprzekraczająca 1,75kg, wymiary maksymalne 36x24x1,95cm
Dedykowana dioda LED zintegrowanej kamery sygnalizująca pracę komponentu.
Fizyczna przesłona na kamerze zintegrowana z obudową komputera.
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM
Zintegrowane z obudową gniazdo Kensington
Wbudowany w obudowę czytnik linii papilarnych
Minimum 24 miesięcy. Gwarancja realizowana na miejscu u klienta. Firma serwisująca musi
posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych.
Gwarancja na baterię nie może być krótsza niż gwarancja na całe urządzenie. W przypadku
oferty, w której notebook posiada gwarancję 36 miesięcy, również bateria powinna być objęta
takim samym czasem ochrony tj. 36 miesięcy.
Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej
producenta oferowanego notebooka, po podaniu numeru seryjnego – konfiguracji sprzętowej
notebooka oraz warunków gwarancji.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta notebooka,
realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu
notebooka
- 2 porty USB typ A (3.2 Gen 2)
- 1 port USB typ A (2.0)
- 1 port Thunderbolt 4
- 1 port HDMI
- 1 port VGA
- 1 port LAN RJ45
- 1 port audio 3.5mm jack (combo lub osobne łącza)
Z dedykowanym blokiem numerycznym po prawej stronie, podświetlona.
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System
operacyjny

AKCESORIA
Oprogramowanie
biurowe

Nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Przez równoważność rozumie się
min: wbudowany mechanizm ochrony przed programami szpiegującymi i innym niepożądanym
oprogramowaniem wbudowaną zaporę firewall możliwość obsługi wielu monitorów wbudowany
system obsługi faksów system automatycznej aktualizacji systemu i zabezpieczeń obsługę
architektury 64-bitowej wbudowany system przywracania systemu w przypadku awarii
wbudowany system tworzenia i przywracania kopii zapasowej systemu.
Ze względu na wykorzystanie laptopów przez osoby fizyczne poza terenem SOSW,
Zamawiający nie dopuszcza wersji Edukacyjnej oprogramowania.
Mysz bezprzewodowa optyczna z minimum 3 przyciskami i rolką
Pakiet oprogramowania biurowego zawierającego minimum:
1. arkusz kalkulacyjny,
2. program do obsługi poczty elektronicznej,
3. edytor tekstu
4. program do prezentacji
Pakiet aplikacji biurowych musi umożliwić prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w
dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX,, .PPT, .PPTX, w tym obsługa
formatowania, makr, formuł i formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS
Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 i MS Office 2016, bez utraty danych oraz bez
konieczności reformatowania dokumentów,
Edytor tekstów musi umożliwiać:
1. edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w
zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością
słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.
2. wstawianie oraz formatowanie tabel.
3. wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.
4. wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).
automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.
5. automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.
6. automatyczne tworzenie spisów treści.
7. formatowanie nagłówków i stopek stron.
8. śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie.
9. nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.
10. określenie układu strony (pionowa/pozioma).
11. wydruk dokumentów.
12. wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z
arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.
13. pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003, 2007, 2010 i
2013, wykorzystywanych przez Zamawiającego, z zapewnieniem bezproblemowej
konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu.
14. zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.
15. wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i
prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem.
16. wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
(kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym
dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami
obowiązującego w Polsce prawa.
Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
1. tworzenie raportów tabelarycznych
2. tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych
3. tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły
przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje
na danych finansowych i na miarach czasu.
4. tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy
danych zgodne z ODBGC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)
5. obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych.
Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i
rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów
oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych
wyszukiwanie i zamianę danych
wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego
nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie
nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem
zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą
oprogramowania Microsoft Excel 2003, 2007, 2010 i 2013 wykorzystywanych przez
Zamawiającego, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji
specjalnych i makropoleceń.
zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:
1. przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:
2. prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego
3. drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek
4. zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu
5. nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji
6. opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera
7. umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i
wideo
8. umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego
9. odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym
arkuszu kalkulacyjnym
10. możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów prowadzenie prezentacji w
trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na
drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera
11. pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft
PowerPoint 2003, 2007, 2010 i 2013 wykorzystywanych przez Zamawiającego.
Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:
1. tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych
2. tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur,
biuletynów, katalogów. edycję poszczególnych stron materiałów.
3. podział treści na kolumny.
4. umieszczanie elementów graficznych.
5. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej
6. płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji.
7. eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.
8. wydruk publikacji.
9. możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.
Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami) musi umożliwiać:
1. pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego
2. filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy
zablokowanych i bezpiecznych nadawców
3. tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną
4. automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule
5. tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych
katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy
6. oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia
7. zarządzanie kalendarzem
8. udostępnianie kalendarza innym użytkownikom
9. przeglądanie kalendarza innych użytkowników
10. zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

zarządzanie listą zadań
zlecanie zadań innym użytkownikom
zarządzanie listą kontaktów
udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom
przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników
możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.

LP. 2
Nazwa sprzętu
Ilość
Projektor

Zestaw projekcyjny z ekranem i nagłośnieniem
1 komplet
Wyświetlacz LCD o przekątnej 0,64 cala z
Typ panelu
matrycą mikroobiektywową
Rozdzielczość
natywna
1920x1200
Maksymalna
obsługiwana
rozdzielczość
3840x2160 30Hz (1920x1200 wejście analogowe)
Kontrast (min)

16 000:1

Jasność max
Maksymalny
czas życia lampy
(ECO)

4000 ANSI Lumenów

Współczynnik
projekcji
Korekcja
trapezowa
Głośność
Wejścia video

20 000 godzin
Współczynnik projekcji: 1.2 – 2.0 : 1
Ogniskowa: 17,2 - 27.7 mm
Przysłona: 1.5 - 2.1
pion i poziom +/-30 stopni
29dB
1x D-Sub (RGB)
2x HDMI (HDCP)
1x RCA (Video)

Wyjścia video
Wejścia /
wyjścia audio

1x D-Sub (RGB)

Zasilane USB

TAK – 1.5A

3.5mm jack, RCA stereo / 3,5mm jack (out)

Głośnik

Ekran

Nagłośnienie

minimum 16W
• Możliwość odbierania obrazu przez sieć LAN lub bezprzewodowo
(opcjonalny adapter WiFi)
• Przeglądarka USB plików graficznych: jpg, bmp, png, gif, tiff
• Opcja dostrajania siatki obrazu, umożliwiająca dostosowanie
korekcji geometrycznej lokalnych punktów wyświetlanego obrazu
• Możliwość cyfrowej korekcji koloru obrazu, w przypadku
wyświetlania na nie białych powierzchniach
Funkcjonalność
• Fabryczny preset DICOM
• Ekran ramowy rozkładany
• Powierzchnia projekcyjna 243x152
• Format 16:10
• Skrzynia transportowa
•
•
•
•

Kompaktowy, pełnopasmowy system z subwooferem bass-reflex oraz dwoma modułami
kolumn
2 x 20cm (8") głośnik basowy, 12 x 7.6cm (3") głośnik pełnopasmowy oraz 2 x 2.5cm
(1") głośnik wysokotonowy w zamkniętej obudowie
2-kanałowy wzmacniacz cyfrowy klasy D: 2 x 400WRMS
Sterowane procesorem DSP funkcje zwrotnicy, korektora oraz limitera
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poziom dźwięku przy mocy nominalnej: 115dB, muzycznej: 118dB, szczytowej: 122dB
4-kanałowy mikser
Płynnie regulowana charakterystyka dźwięku
Przełącznik trybu mono
Wskaźniki sygnału, limitera oraz szczytu
Wyjścia: przelotowe, do nagrywania oraz mix out
Wysokiej jakości drewniana obudowa z metalową maskownicą
Bez konieczności używania kabli, połączenia poprzez mechanizm twist-and-lock
Odpowiedni pokrowiec C-RAY/8BAG dostępny jako wyposaż. dodatk.

LP. 3
Nazwa sprzętu
Ilość
Obsługiwane nośniki
Format
rejestrowania/odtwarzania
Liczba kanałów
Złącze MIC/EXT IN (może
zapewnić zasilanie)
Impedancja wejściowa
Nominalny poziom
wejściowy

Dyktafon cyfrowy
2
Karty microSD (64 MB – 2 GB)
Karty microSDHC (4–32 GB)
Karty microSDXC (64–128 GB)
BWF: 44,1/48/96 kHz, 16/24 Bit
WAV: 44,1/48/96 kHz, 16/24 Bit
MP3: 44,1/48 kHz, 32/64/96/128/192/256,320 kbit/s
2 kanały (stereo)
3,5-mm stereo mini jack
25 kΩ
−20 dBV

Maksymalny poziom
wejściowy

−4 dBV

Złącze słuchawek/LINE
OUT

3,5-mm stereo mini jack

Impedancja wyjściowa
Nominalny poziom
wyjściowy

12 Ω
−14 dBV (przy obciążeniu 10 kΩ)

Maksymalny poziom
wyjściowy

+2 dBV (przy obciążeniu 10 kΩ)

Maksymalny poziom
wyjściowy

20 mW + 20 mW (przy obciążeniu 32 Ω)

Wbudowany głośnik
port USB
LP. 4

0,3 W (mono)
Mini USB Typ B

Nazwa sprzętu
Ilość
Matryca

Kamera
2
Matryca HD CMOS Pro 1/2,84 cala

Łączna liczba
pikseli
Współczynnik
zoomu
Ogniskowa

3,09 megapiksela (2208 × 1398)

Sterowanie
zoomem
Zakres
przysłony
Pojemnościowy
panel dotykowy

Przełączniki klawiszowe zoomu na korpusie i rączce
Pierścień ręcznej zmiany ogniskowej/ostrości na obiektywie
f1,8 – f16

20-krotny, optyczny
3,67–73,4 mm

7,5 cm / 3 cale
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Wejście audio
Wyjście
słuchawkowe
LP. 5
Nazwa sprzętu
Ilość
Dane techniczne

LP. 6

2 wejścia XLR na rączce Wejścia liniowe, mikrofonowe lub zasilania fantomowego 48 V,
gniazdo mikrofonowe 3,5 mm
Gniazdo stereo 3,5 mm

Mobilna kamera internetowa
2
Maksymalna rozdzielczość: 1080p / 30 kl./s – 720p / 60 kl./s
Megapiksele aparatu: 3
Ustawianie ostrości: Automatyczne ustawianie ostrości
Typ obiektywu: Szklany
Wbudowany mikrofon: Stereo
Zasięg mikrofonu: Do 1 metra
Pole widzenia po przekątnej (dFoV): 78°
Zaczep montażowy uniwersalny gotowy do przyłączenia statywu, pasujący do
laptopów, telewizorów i monitorów LCD

Nazwa sprzętu
Pętla indukcyjna przenośna
Ilość
1
• Podwójny układ ARW (AGC)
• Dwa wejścia XLR - mikrofonowe/liniowe
• Wejście liniowe RCA
• Wyjście liniowe RCA
• Diody LED dla zasilania, sygnału wejściowego oraz prądu pętli
• Automatyczny bezpiecznik
• Duży prąd wyjściowy
• Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
• Wzmacniacz pętli z 35-metrowym przewodem pętl
• Walizka na kółkach z uchwytem teleskopowym
• Stacja odbiorcza mikrofonu bezprzewodowego
• Mikrofon bezprzewodowy w zestawie z walizką
LP. 7
Nazwa sprzętu
Oprogramowanie dla słabowidzących
Ilość
2
• elastyczne powiększanie - pełen zakres poziomów powiększenia do 36 x i do 60 x w Windows 8,
• powiększanie i pomniejszanie przy użyciu wszystkich poziomów powiększenia, wyłącznie ulubionych
poziomów powiększenia lub wyłącznie pełnych poziomów powiększenia,
• obsługa urządzeń z ekranami dotykowymi - obsługa tabletów, laptopów i monitorów biurkowych, wymaga co
najmniej 5-punktowych urządzeń wielodotykowych,
• wbudowana obsługa popularnych aplikacji - Internet Explorer, pełny pakiet Microsoft Office, Adobe, Firefox,
OpenOffice, iTunes i Java,
• osiem typów okien powiększenia - pełne, nakładki, lupy, linie i cztery pozycje zadokowane,
• wzmacnianie kolorów,
• wzmacnianie widoczności wskaźników i kursorów,
• wzmacnianie fokusu,
• płynna nawigacja w aplikacjach i płynne przewijanie widoku,
• obsługa wielu monitorów,
• funkcja kamery ZoomText umożliwiająca używanie dowolnej kamery internetowej o rozdzielczości HD,
• zapisywanie unikatowych ustawień dla dowolnej aplikacji.
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Lp. 8
Nazwa sprzętu
Oprogramowanie dla niedosłyszących
Ilość
2
• kształtowanie i rozwój języka np. pojęć językowych, wzbogacanie słownictwa,
• ćwiczenia wstępne w terapii wadliwej artykulacji,
• wspomaganie, urozmaicanie wychowania słuchowego,
• trening intonacji, melodyki (teksty rymowane z wykorzystaniem słów z programu),
• stymulowanie pola słuchowego,
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania dźwięków i przyporządkowywania ich do odpowiednich obrazów,
• rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowo - ruchowej,
• ćwiczenie orientacji przestrzennej,
• ćwiczenia grafomotoryczne (drukowalne kolorowanki do każdej ilustracyjnej planszy z programu).
Lp. 9
Nazwa sprzętu
Smartwach
Ilość
6
• Koperta – średnica min 45mm
• Łączność – BT, NFC, Wifi
• GPS
• Funkcje – pomiar pulsu, pomiar ciśnienia
• Pulsoksymetr – TAK
• Akcelerometr – TAK
• Barometr – TAK
• Żyroskop – TAK
• IP68 - TAK
LP. 10
Nazwa sprzętu
Linijka brajlowska
Ilość
2
• 14 znaków brajlowskich z przyciskami przywoływania kursora,
• 8-punktowa klawiatura brajlowska typu Perkins,
• przycisk zasilania,
• 2 przyciski nawigacyjne i 2 przyciski trybu nawigacji,
• 2 przyciski przewijania, dwie belki, 2 selektory i 2 klawisze Shift,
• Wyświetlanie daty i czasu oraz aktywnego połączenia,
• regulowana twardość punktów brajlowskich – VariBraille,
• regulowana prędkość powtarzania przycisków szybkiego przewijania,
• wbudowany test diagnozujący przyciski przywoływania kursora, wyświetlacz brajlowski, przyciski
nawigacyjne, przyciski trybu, klawisze brajlowskie, przyciski przewijania, belki i przyciski wyboru,
• wbudowana bateria Li-Ion,
• czas pracy na baterii - 20 godzin,
• czas ładowania baterii za pomocą dostarczonej ładowarki - 3 godziny,
• możliwość ładowania baterii z komputera poprzez port USB,
• złącze mikro USB 3.1 typu C,
• Bluetooth 4.1,
• obsługa do 5 urządzeń Bluetooth oraz jednego urządzenia USB jednocześnie,
Zamawiający dopuszcza wyposażenie równoważne:
• 14 komórek brajlowskich i z przyciskami przywoływania kursora
• 8-punktowa klawiatura typu perkins
• przycisk zasilania,
• cztery klawisze kciukowe umiejscowione na przedniej obudowie,
• złącze micro USB do ładowania i łączności z komputerem,
• nowoczesny i solidny design,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tryb aplikacji lokalnych (przełączany przełącznikiem z tyłu), które pozwalają na: Korzystanie z notatek
(z możliwością zsynchronizowania ich za pośrednictwem np. telefonu z notatkami w komputerze, telefonie,
tablecie..), korzystanie ze stopera, sprawdzenie czasu i daty (aktualizacja za pomocą np. iPhona)
pojemna pamięć wewnętrzna,
możliwość podłączenia 5 urządzeń jednocześnie przez łącze Bluetooth, oraz jednego przez USB,
klasyczny Bluetooth, oraz nowy Bluetooth Low Energy zużywający niewielką ilość baterii,
regulacja sztywności punktów brajlowskich.
wymiary: 166 x 100 x 23 mm
waga: 285 g
zasilanie: akumulator wewnętrzny, ładowany przez gniazdo micro USB
komunikacja z PC – micro USB
czas pracy: 15-20 h na w pełni naładowanej baterii
złącza: micro USB
łącze bezprzewodowe Bluetooth Classic oraz Bluetooth Low Energy

LP. 11
Nazwa sprzętu
Urządzenie do obsługi komputera za pomocą wzroku
Ilość
2
Główne cechy produktu
• Obsługa monitorów do 27 cali
• wymagania systemowe: procesor 2 GHz lub szybszy – Intel Core szóstej generacji (i3/i5/i7-6xxx) lub nowszy
albo równoważny 64-bitowy procesor AMD, pamięć RAM 8GB, 450 MB wolnego miejsca na dysku,
Windows 10 64-bit, złącze USB-C lub USB-A za pośrednictwem adaptera
• oprogramowanie Computer Control
• kalibracja użytkowników powyżej 99%
• średnie zużycie energii: 2,2 W
• odległość pomiędzy użytkownikiem a urządzeniem: 50 cm – 95 cm
• własny procesor
Główne funkcje:
• kontrola wzroku
• śledzenie wzroku na zewnątrz
• kompatybilność
• mobilność
Lp. 12
Nazwa sprzętu
Pętla indukcyjna do Sali
Ilość
1
Główne cechy produktu
• Podwójny układ ARW (AGC)
• Dwa wejścia XLR - mikrofonowe/liniowe
• Wejście liniowe RCA
• Wyjście liniowe RCA
• Diody LED dla zasilania, sygnału wejściowego oraz prądu pętli
• Automatyczny bezpiecznik
• Duży prąd wyjściowy
• Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
• Wzmacniacz pętli z 35-metrowym przewodem pętl
• Walizka na kółkach z uchwytem teleskopowym
• Stacja odbiorcza mikrofonu bezprzewodowego
• Mikrofon bezprzewodowy w zestawie z walizką
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LP. 13
Nazwa sprzętu
Ilość
Technologia druku
Wymagana
funkcjonalność
Format kopii i
oryginału
Prędkość druku
Rozdzielczość
kopiowania
Dostępne
rozdzielczości
drukowania
Czas wydruku
pierwszej strony
Czas nagrzewania
Kopiowanie
wielokrotne
Pamięć RAM
Zoom
Panel operatora
Dupleks
Podajnik
dokumentów
Podajniki papieru
Taca odbiorcza
Podstawa
Emulacje
Interfejsy
Funkcja skanowania
sieciowego
Tryby skanowania
Rozdzielczość
skanowania
Prędkość skanowania
Typy plików
Możliwość
rozbudowy
Materiały eksploata.
jako wyposażenie
standardowe urządz.
Wymagania
dodatkowe

Kopiarka duża
1
technologia laserowa, druk kolorowy
drukowanie, kopiowanie, skanowanie
A6-A3
Min. 24 strony A4 / min.
600x600 dpi
600x600 dpi, 1200x1200 dpi
Mono: maks. 8 sekund, kolor: maks. 11 sekund
Maks. 30 sekund
1- 999 kopii
min. 1 GB (możliwość rozbudowy do min. 3 GB)
25-400%
wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, minimum 7-calowy, opisy na panelu oraz
komunikaty na ekranie w języku polskim
w standardzie
automatyczny – dwustronny na min. 50 ark. 80 g/m2
podajnik automatyczny na min. 500 ark. A5-A3, 80g/m2; obsługa papieru 60-250g/m2; taca
boczna na min. 100 ark. A6-A3, 80 g/m2; obsługa papieru 60-250 g/m2
Wewnętrzna, na min. 250 ark (80 g/m2); wbudowany separator prac
Fabryczna, na kółkach, z drzwiczkami, dopasowana wzorniczo i kształtem do urządzenia
PCL 6, PostScript 3
USB 2.0, Ethernet 1000Base-T, USB dla pamięci przenośnej, gniazdo karty SD
w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe
skanowanie do e-mail, do-SMB, TWAIN sieciowy, do pamięci przenośnej USB
możliwość skanowania w rozdzielczościach: 200, 300, 400 i 600 dpi
min. 50 obrazów/min. (A4, 300 dpi), w trybie mono i kolorowym
PDF, JPEG, TIFF
• Podajnik lub podajniki papieru o łącznej pojemności min. 1000 ark. A5-A3 80 g/m2,
• wbudowany moduł faksu,
• Dysk HDD lub SSD o pojemności min. 120 GB,
• Karta sieciowa WiFi z funkcją direct WiFi
Tonery: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 1 000 stron kolorowych A4
(zgodnie z ISO 19798)
Bębny: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 200 000 stron kolorowych A4
• Urządzenie wyposażone w funkcję zgłaszania usterek bezpośrednio na panelu
dotykowym urządzenia poprzez wybór z listy zdefiniowanych opisów awarii wraz z
możliwością dołączenia kopii strony, której awaria dotyczy. Zgłoszenie powinno być
wysłane na wskazany adres e-mail i powinno zawierać co najmniej następujące
informacje: nazwa urządzenia, numer seryjny, stan licznika, opis usterki, wskazanie
funkcji urządzenia, której dotyczy problem, imię i nazwisko osoby zgłaszającej awarie,
numer telefonu, adres e-mail.
• Do oferty należy dołączyć następujące certyfikaty:
ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację
producenta urządzenia wielofunkcyjnego, ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015
producenta oferowanego sprzętu
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Lp. 14
Nazwa sprzętu
Ilość
Typ

Tablet z etui
20
Urządzenie typu Tablet, w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz
producenta tabletu

Zastosowanie

Tablet będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji rozszerzonej rzeczywistości ,
dostępu do internetu.

Procesor

Minimalnie ośmiordzeniowy, minimalne taktowanie jednego rdzenia 1.8 GHz

Pamięć operacyjna

Co najmniej 4GB

Parametry pamięci
masowej

Min. 64 GB .

Bateria i ładowanie
Złącza
Wyposażenie
multimedialne
Zainstalowany system
operacyjny
Standardy i certyfikaty
Obudowa/wyświetlacz
Warunki gwarancji
Komunikacja
bezprzewodowa
Wymagania dodatkowe
Waga urządzenia

Akumulator o pojemności min. 7500mAh
Czas pracy baterii do 15 godzin przeglądania stron internetowych
USB (typu-C lub mikro)
Czytnik kar pamięci MicroSD
Gniazdo słuchawek i mikrofonu
Wbudowane głośniki stereo i dwa mikrofony
Android w wersji 11
Energy Star
1. Matryca o przekątnej min 10” i rozdzielczości min. 1920x1200 pikseli.
2. Na obudowie muszą być trwale naniesione następujące dane urządzenia: nazwa lub
logo producenta
3. Stopień szczelności IP52
Min 1 rok
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi-Fi Direct
Bluetooth min 5.0
Tablet musi posiadać: Akcelerometr, żyroskop, moduł GPS, wbudowana kamera
przednia o minimalnej rozdzielczości 5MP, wbudowana kamera tylna o minimalnej
rozdzielczości 8MP z autofocusem
Max 470 g

Lp. 15
Nazwa sprzętu
Ilość
Technologia druku
Funkcje standardowe
Format oryginału
Format kopii
Prędkość druku
Dostępne rozdzielczości
drukowania
Czas wydruku pierwszej
strony
Czas nagrzewania
Kopiowanie wielokrotne
Pamięć RAM
Zoom
Panel operatora

Urządzenie wielofunkcyjne
5
technologia laserowa
kopiarka, drukarka sieciowa, kolorowy skaner sieciowy
A4
A4-A6
40 stron A4 / min.
min. 600x600 dpi i 1200 x 1200 dpi
maks. 7 sek.
maks. 20 sek.
1- 999 kopii
min. 512 MB (możliwość rozbudowy do min. 1536 MB)
25-400%
wyposażony w ekran LCD,
opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim
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Dupleks
Podajnik dokumentów
Podajniki papieru
Funkcja druku sieciowego
Emulacje
Interfejsy
Funkcja skanowania
sieciowego
Funkcje skanowania
Rozdzielczość skanowania
Prędkość skanowania
Typy plików
Możliwość rozbudowy
Materiały eksploatacyjne
jako wyposażenie
standardowe
(dostarczone w komplecie
w ramach oferowanej ceny
jednostkowej).
Lp. 16
Nazwa sprzętu
Ilość
Porty
Standardy
bezprzewodowe
Częstotliwość
pracy
Bezpieczeństwo
transmisji
bezprzewodowej
Lp. 17
Nazwa sprzętu
Ilość
Impedancja
Pasmo
Funkcje
Mikrofon
Połączenie
Lp. 18

automatyczny, w standardzie
automatyczny, dwustronny-jednoprzebiegowy, na min. 50 ark. (80 g/m2), w
standardzie
min. 1 kaseta na min. 250 ark. A5-A4 (80 g/m2), 60-160 g/m2;
taca uniwersalna na min. 50 ark. A6-A4 (80 g/m2), 60-220 g/m2
w standardzie
PCL 6, PostScript 3
USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, USB dla pamięci przenośnej, gniazdo karty
SD
w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe
skanowanie do e-mail, do FTP, do-SMB, TWAIN, WSD, do pamięci przenośnej USB
600 dpi
W trybie mono: min. 40 obrazów/min. (A4, 300 dpi),
W trybie kolorowym: min. 20 obrazów/ min. (A4, 300 dpi)
PDF, JPEG, TIFF, XPS
Dodatkowy podajnik lub podajniki papieru, o pojemności łącznej min. 500 ark.
formatu A4 – A5, 80 g/m2
Tonery - właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 3 000 stron A4 przy
pokryciu zgodnie z ISO19752.
Bębny - właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 100 000 stron A4.
Dostarczone materiały muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz
wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń.

Router
6
1 port LAN/WAN 10/100/1000 Mb/s
3 porty LAN 10/100/1000 Mb/s
1 slot na kartę micro-SIM
IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
2,4 GHz i 5 GHz
Szyfrowanie 64/128-bitowe WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Słuchawki do laptopa
20
32 Ω
43Hz-16kHz
Regulacja głośności
Tak, na pałąku
USB

Nazwa sprzętu
Notatnik brajlowski
Ilość
3
• jednostka centralna - stacja dokująca-bazująca na IntelÂ® Atomâ„¢ x5-Z8300, Quad-Core 1.84 GHZ CPU,
• 160 GB pamięci wewnętrznej,
2 GB RAM,
• 14 odświeżalnych komórek brajlowskich,
8-punktowa klawiatura brajlowska typu Perkins
• 2 głośniki do obsługi dźwięku stereo:
wbudowany mikrofon,
• dodatkowy głośnik systemowy służący do powiadomień dźwiękowych i wibracyjnych,
• trójkolorowy LED wskazujący stan urządzenia,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

bezprzewodowa sieć WLAN802.11 A/B/G/N/AC (obsługująca 2.4 i 5 GHz),
Bluetooth V 4.2,
wbudowany modem 4G LTE obsługujący 7 standardów sieci komórkowych: TDD-LTE, FDD-LTE, TDSCDMA, WCDMA, CDMA1X/EVDO, GSM/GPRS/EDGE, prędkość pobierania do 150 Mbps, prędkość
wysyłania do 50 Mbps,
systemy pozycjonowania: GPS/Beidou/Glonass lub GPS/Beidou/Galileo, zależne od oprogramowania,
gniazdo słuchawkowe 1/8" (3.5 mm) jack,
gniazdo karty pamięci obsługujące SD, SDHC, SDXC do 256 GB,
port USB 3.0:
port mini HDMI,
ładowalna bateria 10,400 mAh,
ponad 20 godzin pracy na baterii, nawet z włączoną siecią bezprzewodową,
zasilanie bateryjne lub poprzez zasilacz 110 do 240 W

Zamawiający dopuszcza wyposażenie równoważne:
• 14 komórek brajlowskich i z przyciskami przywoływania kursora,
• 8-punktowa klawiatura typu perkins,
• Przycisk zasilania,
• cztery klawisze kciukowe umiejscowione na przedniej obudowie,
• złącze micro USB do ładowania i łączności z komputerem,
• nowoczesny i solidny design,
• tryb aplikacji lokalnych (przełączany przełącznikiem z tyłu), które pozwalają na: Korzystanie z notatek
(z możliwością zsynchronizowania ich za pośrednictwem np. telefonu z notatkami w komputerze, telefonie,
tablecie), korzystanie ze stopera, sprawdzenie czasu i daty (aktualizacja za pomocą np. iPhona),
• pojemna pamięć wewnętrzna,
• możliwość podłączenia 5 urządzeń jednocześnie przez łącze Bluetooth, oraz jednego przez USB,
• klasyczny Bluetooth, oraz nowy Bluetooth Low Energy zużywający niewielką ilość baterii,
• regulacja sztywności punktów brajlowskich,
• wymiary: 166 x 100 x 23 mm,
• waga: 285 g,
• zasilanie: akumulator wewnętrzny, ładowany przez gniazdo micro USB,
• komunikacja z PC – micro USB,
• czas pracy: 15-20 h na w pełni naładowanej baterii,
• złącza: micro USB,
• łącze bezprzewodowe Bluetooth Classic oraz Bluetooth Low Energy,
Terminal:
• wyświetlacz 5,4” OLED Super Reatina, dotykowy,
• Pamięć wbudowana 128 GB,
• procesor Apple A15 Bionic, sześciordzeniowy,
• system iOS 15,
• GPS – A-GPS, BEIDOU, Galileo, Glonass, GPS, QZSS,
• wbudowany mikrofon,
• wbudowany głośnik,
• gniazdo słuchawkowe,
• Wi-Fi,
• odtwarzacz audio,
• odtwarzacz stereo.

LP. 19

Nazwa sprzętu
Lupa elektroniczna
Ilość
3
• 10-calowy ekran IPS,
• 2 kamery 12 Mpx z automatycznym fokusem zapewniające standard full HD,
• powiększenie od 2,2 do 16 razy,
• tryby pracy – z bliska, z daleka, widok lustra,
• regulacja jasności,
• tryby kolorów - 6 trybów uproszczonych, 19 trybów zintegrowanych,
• funkcja zatrzymywania obrazu, jego przechowywania i odtwarzania,
• funkcja linii i masek,
• funkcja znajdź,
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•
•
•
•
LP. 20

sygnał dźwiękowy podczas włączania i wyłączania urządzenia,
opcja włączania i wyłączania oświetlenia LED,
bateria litowo-jonowa wystarczająca na 3 godziny nieprzerwanej pracy, czas ładowania 5 godzin,
gniazdo do podłączania monitorów LCD; gniazdo HDMI; wbudowana podstawka do czytania i pisania,

Nazwa sprzętu
Powiększalnik
Ilość
2
• Możliwość wyboru rozmiaru monitora szerokoekranowego: 20-calowego, 22-calowego lub 24-calowego
• Zakres powiększenia na ekranie 24-calowym do 64 razy;
Aparat z autofocusem
• Dostosowywanie kolorów i równomierne oświetlenie bez odblasków minimalizujące zmęczenie podczas
użytkowania
• 33 tryby kolorów ekranu, w tym tryby kolorów o wysokim kontraście, tryb czerni, bieli i szarości,
dopasowywalne podczas oglądania
• 21-centymetrowa podstawa stanowiąca przestrzeń roboczą do wygodnego pisania i pracy
• Uchwyt na okrągłe przedmioty np. puszki, butelki
• Bardzo szeroka przestrzeń czytania umożliwiająca płynne przesuwanie dużych książek i obiektów pod
aparatem
• Regulowany monitor zapewniający możliwość podnoszenia go lub opuszczania, przechylania do przodu lub
do tyłu, obracania o 90 stopni w prawo lub w lewo
• Funkcja wychwytywania obrazu w ruchu użyteczna w celu dokładnego przyglądania się małym obiektom
lub utrzymania obrazu w jednym miejscu
• Blokada fokusa pozwalająca zachować ostrość podczas pisania
• Funkcja szybkiego oddalania i przybliżania – dzięki niej łatwo odnaleźć miejsce, w którym skończyło się
czytać
• Regulowane linie czytania, odcieni i masek, redukujące zmęczenie oczu i ułatwiające utrzymanie uwagi na
czytanym fragmencie
Zamawiający dopuszcza wyposażenie równoważne
• możliwość wyboru rozmiaru monitora szerokoekranowego: 20-calowego, 22-calowego lub 24-calowego,
• zakres powiększenia na ekranie 24-calowym do 64 razy; Aparat z autofocusem,
• dostosowywanie kolorów i równomierne oświetlenie bez odblasków minimalizujące zmęczenie podczas
użytkowania,
• 33 tryby kolorów ekranu, w tym tryby kolorów o wysokim kontraście, tryb czerni, bieli i szarości,
dopasowywalne podczas oglądania,
• 21-centymetrowa podstawa stanowiąca przestrzeń roboczą do wygodnego pisania i pracy,
• zamawiający dopuszcza: wyposażenie w postaci uchwytu na okrągłe przedmioty np. puszki, butelki,
• bardzo szeroka przestrzeń czytania umożliwiająca płynne przesuwanie dużych książek i obiektów pod aparatem,
• zamawiający dopuszcza: regulowany monitor zapewniający możliwość podnoszenia go lub opuszczania,
przechylania do przodu lub do tyłu, obracania o 90 stopni w prawo lub w lewo,
• zamawiający dopuszcza funkcję wychwytywania obrazu w ruchu użyteczna w celu dokładnego przyglądania się
małym obiektom lub utrzymania obrazu w jednym miejscu,
• blokada fokusa pozwalająca zachować ostrość podczas pisania,
• funkcja szybkiego oddalania i przybliżania – dzięki niej łatwo odnaleźć miejsce, w którym skończyło się czytać,
• begulowane linie czytania, odcieni i masek, redukujące zmęczenie oczu i ułatwiające utrzymanie uwagi na
czytanym fragmencie.

LP. 21

Nazwa sprzętu
Aparat fotograficzny
Ilość
2
• Matryca APS-C CMOS o rozdzielczości 24.1 Mpix
• Łatwa i intuicyjna obsługa dzięki interfejsowi użytkownika z przewodnikiem
• Zdjęcia seryjne z szybkością 5 kl./s
• Szeroki zakres czułości od 100 do 25600 ISO (do 51200 ISO po rozszerzeniu)
• Filmowanie w rozdzielczości 4K 25kl./s oraz Full HD 60 kl./s
• Wejście na zewnętrzny mikrofon (3.5mm); Łączność bezprzewodowa;
• Wbudowana lampa błyskowa.
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LP. 22
Nazwa sprzętu
Telefon
Ilość
1
• Rodzaj telefonu – smartphone;
• Rozdzielczość ekranu – minimum 2340x1080;
• Procesor – minimum 4 rdzenie, 2,3GHz
• Pamięć RAM – minimum 4GB
• Pojemność dysku – minimum 128GB
• Pojemność baterii – minimum 4000mAh
• Łączność – minimum BT, NFC, WiFi
• Dual SIM – TAK
• Aparat fotograficzny przód – minimum 25mpix
• Gniazdo słuchawkowe mini jack – tak
• GPS – TAK

Przekątna ekranu – minimum 6,4”
System operacyjny – wersja minimum 9.0
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Nr ref. SR.272.d.13.2022.RG

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Dostawa wyposażenia do Ośrodka Wsparcia i Testów w ramach
programu PFRON pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.
Pełna nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu: …………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………….
Nr KRS …………………………………………………………………………………………………………….
Nr REGON: ..............................................................................................................................................................
Nr NIP: …………………………………………………………………………………………………………….
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zamówienia
publicznego oferuję:
I. Cena – max. 60 pkt.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę oferty brutto ogółem: ………… , słownie; …… .
Ceny jednostkowe brutto:
Lp.

Rodzaj sprzętu

Model/typ; Producent

j. m.
(3)

Ilość
(4)

3.

Laptop z myszą, torbą i
oprogramowaniem biurowym
Zestaw projekcyjny z ekranem i
nagłośnieniem
Dyktafon cyfrowy

4.

Kamera

szt.

2

5.

Mobilna kamera internetowa

szt.

2

6.

Pętla indukcyjna przenośna
Oprogramowanie dla osób
słabowidzących
Oprogramowanie dla osób
niedosłyszących
Smartwach

szt.

1

szt.

2

szt.

2

1.
2.

7.
8.
9.

szt.
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kpl.

1

szt.

2

szt.

6

10. Linijka brajlowska
Urządzenie do obsługi komputera za
11.
pomocą wzroku
12. Pętla indukcyjna do sali

szt.

2

szt.

2

szt.

1

13. Kopiarka duża
14. Tablet z etui

szt.

1

szt.

20

15. Urządzenie wielofunkcyjne
16. Router
17. Słuchawki do laptopa

szt.
szt.

5
6

szt.

20

18. Notatnik przenośny brajlowski

szt.

3

19. Lupa elektroniczna

szt.

3

20. Powiększalnik

szt.

2

21. Aparat fotograficzny

szt.

2

22 Telefon

szt.

1

Cena
jednostko Cena brutto
wa brutto (4) x (5)
(5)

SUMA:
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II. Przedłużenie okresu gwarancji/rękojmi sprzętu– max 40 pkt.
Udzielamy zamawiającemu gwarancji minimalnej na okres – 24 miesięcy;
Przedłużamy zamawiającemu okres gwarancji o kolejne:
12 miesięcy,
24 miesiące,
36 miesięcy
(właściwy termin okresu gwarancji – podkreślić, zakreślić lub oznaczyć).

Gwarancja/rękojmia musi być wyrażona w pełnych miesiącach.
Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji/rękojmi sprzętu.
W przypadku nie uzupełnienia w druku oferty pola „przedłużenie okresu gwarancji/rękojmi sprzętu”
zamawiający uzna, iż wykonawca zaoferował 24 miesięczny okres gwarancji/rękojmi i tym samym przyzna
wykonawcy 0 punktów.
W przypadku wpisania przez wykonawcę przedłużenia okresu gwarancji/rękojmi wyższej niż 36 miesiące
zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował ogółem 60 miesięczny okres gwarancji/rękojmi sprzętu i tym
samym przyzna wykonawcy 40 punktów.
III.Płatność
1. Zapłata
realizowana
będzie,
przelewem
na
konto
wykonawcy
nr …………………………………………… (podać nr konta), w okresie do 30 dni kalendarzowych
od daty wpływu na adres odbiorcy, prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Na fakturze powinien znajdować się numer/data umowy, której faktura dotyczy.
IV. Oświadczamy, że:
1. Zobowiązujemy się do wykonania dostawy i montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia w ciągu
7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie
przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ oraz Załączniku nr 1 do SWZ;
3. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje
po stronie ........................................ 3) (wykonawcy lub zamawiającego).
4. Jestem*:
mikroprzedsiębiorstwem
małym przedsiębiorstwem
średnim przedsiębiorstwem
jednoosobową działalnością gospodarczą
osobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej
inny rodzaj
5.
6.
7.

*zaznaczyć odpowiednie

Pochodzę z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: TAK/NIE (odpowiednie zakreślić).
Pochodzę z innego państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej: TAK/NIE (odpowiednie zakreślić).
Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu i SWZ, i nie wnosimy do nich
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
8. Projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej
oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie
wskazanym przez zamawiającego.
9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy.
V. Informujemy, że:
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy jest………………………………….
(imię, nazwisko), nr tel.: …………………………… adres e-mail:…………………………………. .
2. Dostawy będą wykonane własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy4) który wykonywać będzie część
zamówienia obejmującą: ………………..…….….…… 2), ……..……………...............1) nazwa firmy,
siedziba zakres …………………….......……...…………………………………………1)
Uwaga:
1)

należy wpisać,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
3)
należy niepotrzebne skreślić.
- jeżeli wykonawca nie dokona skreślenia zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie wykonawcy,
- jeżeli wykonawca nie dokona skreślenia, zamawiający uzna, że nie jest on ani małym ani średnim przedsiębiorcą,
2)
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4)

niepotrzebne skreślić. Jeżeli wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt IV ppkt 3, zamawiający uzna, że wykonawca nie zamierza
powierzyć części zamówienia podwykonawcom

Oświadczamy
Że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).
1)
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (t.j. Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016 r., str. 1).
2)
W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust.
5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego
wykreślenie).

Uwaga:
Zamawiający zaleca zapisanie tego dokumentu w formacie PDF.
Dokument należy wypełnić i podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
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Nr ref. SR.272.d.13.2022.RG

Załącznik nr 3 do SWZ
Zamawiający:
Powiat Nowodworski
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby/podwykonawca1:
………………………………………
………………………………………
……………………………………..
(pełna
nazwa/firma,
adres,
w zależności od podmiotu: NIP/KRS)
reprezentowany przez:
………………………………………
……………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
OŚWIADCZENIA
Wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasoby/podywkonawcy1
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa wyposażenia do Ośrodka
Wsparcia i Testów w ramach programu PFRON pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób
z niepełnosprawnością”.

Oświadczam
że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
Oświadczam
że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………................
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2,
5 i 6 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust.
2 ustawy
Pzp,
podjąłem
następujące
środki
naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
1

– niepotrzebne skreślić;

Oświadczam
że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzania zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji.

Uwaga:
Zamawiający zaleca zapisanie tego dokumentu w formacie PDF.
Dokument należy wypełnić i podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
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Nr ref. SR.272.d.13.2022.RG

Załącznik nr 4 do SWZ

Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby1:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu: NIP/KRS)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zamawiający:
Powiat Nowodworski
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

OŚWIADCZENIA
Wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasoby1składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa wyposażenia do Ośrodka
Wsparcia i Testów w ramach programu PFRON pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób
z niepełnosprawnością”.

Oświadczam
że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez zamawiającego w SWZ

nr referencyjny:

SR.272.d.13.2022.RG (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono
warunki udziału w postępowaniu).
Oświadczam
że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego przez Zamawiającego w SWZ
nr referencyjny: SR.272.d.13.2022.RG (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której
określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
..…………………….…………………………… w następującym zakresie: …………………………………
(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
1
2

niepotrzebne skreślić;
wypełnia tylko Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału polega na zasobach podmiotu

Oświadczam
że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzania zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji.

Uwaga:
Zamawiający zaleca zapisanie tego dokumentu w formacie PDF.
Dokument należy wypełnić i podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
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Nr ref. SR.272.d.13.2022.RG

Załącznik nr 5 do SWZ

Zobowiązanie podmiotu o oddaniu wykonawcy swoich zasobów
w zakresie zdolności technicznych/zawodowych

Ja/My
.............................................................................................................................................................................. 1
(nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji wykonawcy:
..............................................................................................................................................................................1
(nazwa wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

niezbędnych zasobów na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa
wyposażenia do Ośrodka Wsparcia i Testów w ramach programu PFRON pn. „Centra informacyjno-doradcze
dla osób z niepełnosprawnością”, w związku z powołaniem się na te zasoby w celu spełniania warunku udziału
w postępowaniu przez wykonawcę w zakresie zdolności technicznych/zawodowych poprzez udział w realizacji
zamówienia

w charakterze

podwykonawcy/ów

innych

charakterze2

w

zakresie

1

…………………………………………… (należy wypełnić w takim zakresie w jakim podmiot zobowiązuje się
oddać

wykonawcy

swoje

zasoby

w

zakresie

zdolności

technicznych/zawodowych).

na

okres

………………………………1

Uwaga:
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

1
2

– należy wypełnić
– niepotrzebne skreślić

Uwaga:
Zamawiający zaleca zapisanie tego dokumentu w formacie PDF.
Dokument należy wypełnić i podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
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Nr ref. SR.272.d.13.2022.RG

Załącznik nr 6 do SWZ
WYKAZ DOSTAW

Dotyczy: postępowania na: Dostawę wyposażenia do Ośrodka Wsparcia i Testów w ramach programu PFRON
pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”, oświadczam, co następuje:

LP.
1

Podmiot na rzecz
którego
wykonana była
dostawa
(nazwa, adres)
2

Przedmiot
dostawy

Wartość wykonanych
dostaw w PLN (brutto)

Data zakończenia dostawy
dzień/miesiąc/ rok

4

5

6

1

2

Uwaga:
Zamawiający zaleca zapisanie tego dokumentu w formacie PDF.
Dokument należy wypełnić i podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
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Nr ref. SR.272.d.13.2022.RG

Załącznik nr 7 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy
umowa zawarta w dniu ….. 2022 r. w Nowym Dworze Gdańskim
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, nr ref. SR.272.d.13.2022.RG

pomiędzy:
Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą
w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu
którego występują:
1. Jacek Gross
– Starosta Nowodworski,
2. Barbara Ogrodowska
– Wicestarosta Nowodworski,
przy kontrasygnacie Barbary Kamińskiej – Skarbnika Powiatu.
a
…………………………………………., z siedzibą w ……………………….., ul. ……………, zarejestrowaną
w Krajowym Rejestrze Sądowym nr …………………., NIP ……………………; REGON ……………., zwaną
dalej Wykonawcą, w imieniu którego występuje:
…………….. – …………………….
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”.
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej jako ustawa Pzp.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

§ 1.
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia do Ośrodka Wsparcia i Testów w ramach programu
PFRON pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.
Miejsce dostawy, montażu i uruchomienia: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Ireny
Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego oraz
zapewni wszystkie niezbędne kable zasilające i sygnałowe, złącza, przejściówki itp., konieczne
do prawidłowego podłączenia i uruchomienia dostarczonego sprzętu.
Oprogramowanie systemowe musi zbyć fabrycznie zainstalowane przez producenta sprzętu, i dostarczone
wraz z oryginalnymi atrybutami legalności.
Sprzęt, dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad
i praw osób trzecich, sprawny technicznie, musi spełniać wymagania opisane w SWZ.
UWAGA Nie dopuszcza się dostawy sprzętu fabrycznie odnowionego.
Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii
Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić
naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich ani innych praw osób trzecich.
Wykonawca winien dostarczyć zamówiony sprzęt Zamawiającemu po uprzednim telefonicznym lub
mailowym ustaleniu terminu dostawy z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych, na adres
poczty elektronicznej oraz numer telefoniczny Zamawiającego. W dniu dostawy Wykonawca dostarczy
w postaci elektronicznej: Wykaz dostarczanego sprzętu wraz z jego numerami seryjnymi.

§ 2.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, doświadczenie, środki materialne, urządzenia
niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się do jej wykonania w terminie określonym
w § 3 ust. 1 umowy, z zachowaniem należytej staranności.
2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim
w całości lub w części Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania tych osób jak za działania
i zaniechania własne.
3. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności należnych mu od Zamawiającego bez
jego pisemnej zgody - pod rygorem nieważności.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do jednostki i pomieszczeń
wskazanych przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko na warunkach określonych
w niniejszej umowie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, umowy, oraz do montażu
i uruchomienia dostarczonego sprzętu, w terminie 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
2. Strony ustalają, że dostawa sprzętu odbędzie się w ustalonym przez Strony dniu roboczym, w godzinach
8.00 –14.00.
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3. Potwierdzeniem odbioru końcowego (ilościowego i jakościowego) będzie "Protokół odbioru sprzętu",
bez zastrzeżeń podpisany przez Zamawiającego. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń Strony
uznają za dzień realizacji przedmiotu umowy i stanowi on podstawę do wystawienia przez Wykonawcę
faktury VAT. Protokół odbioru sprzętu zawierać będzie co najmniej: dane Wykonawcy, dane
Zamawiającego, przedmiot umowy, określenie ilości sztuk sprzętu, z wyszczególnieniem sprzętu danego
rodzaju, określenie, czy dany egzemplarz sprzętu jest wadliwy czy wolny od wad, podpis osoby
upoważnionej przez Zamawiającego, podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę.
4. W przypadku braku udziału w odbiorze osoby upoważnionej przez Wykonawcę w wyznaczonym
terminie odbioru, dopuszcza się wykonanie odbioru i sporządzenie protokołu jednostronnie przez
Zamawiającego, a Wykonawca nie może bez szczególnie uzasadnionej przyczyny kwestionować ustaleń
poczynionych przy odbiorze.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w toku odbioru, niezgodności dostarczonego sprzętu
z umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia sprzętu zgodnego z umową i wyznaczy
odpowiedni termin – maksymalnie 5 dni roboczych na dostarczenie prawidłowego sprzętu. Wykonawca
zobowiązuje się na swój koszt i ryzyko dostarczyć sprzęt zgodny z umową w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
6. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z ust. 5, Zamawiający może
wstrzymać się z odbiorem sprzętu do czasu dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu zgodnego z umową.
Wstrzymanie odbioru nie powoduje pozostawania Zamawiającego w zwłoce.
7. Opóźnienie wynikłe z dostarczenia sprzętu niezgodnego z umową nie powoduje wydłużenia terminu
wykonania umowy, określonego w § 3 ust. 1.
8. Z chwilą podpisania "Protokołu odbioru sprzętu" („bez zastrzeżeń”), korzyści i ciężary związane
z przedmiotem umowy oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą
na Zamawiającego.
9. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy oraz podpisanie protokołu,
o którym mowa w ust. 8 nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń Zamawiającego wynikających z wad
sprzętu.
§ 4.
1. W ramach umowy Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy realizacji
przedmiotu umowy, w tym w szczególności do dostarczania Wykonawcy informacji niezbędnych
do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy i odebrania przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować pisemnie Zamawiającego o wszelkich
istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację postanowień umowy.
2. Oświadczenia związane z realizacją umowy przekazywane będą na adres e-mail osób upoważnionych
do działania w ramach realizacji umowy.
3. Zamawiający wyznacza jako osoby upoważnione do działania, w tym do podpisania Protokołu odbioru
sprzętu i programów, w ramach realizacji umowy: dwóch Członków Zarządu Powiatu w Nowym
Dworze Gdańskim.
4. Wykonawca wyznacza jako osobę upoważnioną do działania, w tym do podpisania Protokołu odbioru
sprzętu, w ramach realizacji umowy: ……………………………… (zostanie wypełnione po wyborze
Wykonawcy).
5. Strony mają prawo zastępowania osób wymienionych w ust. 3 i 4, w trakcie realizacji umowy poprzez
złożenie pisemnego oświadczenia drugiej Stronie umowy. Zmiana osób wskazanych w ust. 3 i 4 nie
stanowi zmiany umowy.
§ 5.
1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia i montażu sprzętu, który będzie objęty gwarancją
producenta, na warunkach nie gorszych niż określone w SWZ. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producenta.
2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z wad lub
naruszenia praw tych osób, w szczególności praw wynikających z własności intelektualnej lub
przemysłowej.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzania
do obrotu oprogramowania zainstalowanego na dostarczonym sprzęcie oraz za to, że Zamawiający
wskutek zawarcia niniejszej umowy będzie uprawniony do korzystania
w ramach zwykłego
użytku z wszelkiego oprogramowania dostarczonego ze sprzętem.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny w zakresie zawartych z osobami trzecimi umów licencyjnych.
5. Wykonawca udziela ……….. miesięcy gwarancji/rękojmi na sprzęt. (zostanie wypełnione po wyborze
Wykonawcy).
6. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania Protokołu końcowego odbioru sprzętu bez
zastrzeżeń.
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7. Zamawiający ma prawo skorzystać bezpośrednio z gwarancji producenta bez utraty uprawnień
gwarancyjnych wynikających z gwarancji Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
wykaz serwisów zewnętrznych producenta.
8. Gwarancja obejmuje w szczególności wszystkie wykryte podczas eksploatacji wady, powstałe w czasie
prawidłowego użytkowania.
9. W ramach udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie do zapewnienia
usunięcia wad sprzętu, spowodowanych w szczególności wadami technicznymi, technologicznymi,
materiałowymi, przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych podzespołów, albo wymiany sprzętu
na nowy, wolny od wad, według wyboru Zamawiającego i w odpowiednim terminie przez niego
wyznaczonym.
10. Naprawy w ramach rękojmi lub gwarancji Wykonawcy będą wykonywane w miejscu zainstalowania
sprzętu, przez osoby posiadające upoważnienie Wykonawcy, producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela producenta, chyba że charakter naprawy wymaga jej wykonania w innym miejscu.
W przypadku konieczności wykonania naprawy w innym miejscu, niż miejsce zainstalowania sprzętu,
Wykonawca zapewni nieodpłatny odbiór sprzętu od Zamawiającego, dostarczenie do miejsca naprawy
oraz dostarczenie wolnego od wad sprzętu (naprawionego lub nowego) do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego.
11. Usuwanie wad następować będzie z wykorzystaniem sprzętu, materiałów i narzędzi zapewnionych
przez Wykonawcę.
12. Części lub podzespoły wymienione w ramach rękojmi lub gwarancji Wykonawcy stają się własnością
Wykonawcy, który zobowiązuje się do ich odbioru od Zamawiającego oraz utylizacji, zgodnie
z obowiązującymi przepisami z zastrzeżeniem ust. 20.
13. W przypadku wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia karty
gwarancyjnej, jeżeli ich producent udziela odrębnej gwarancji, wraz z jej ewentualnym tłumaczeniem
na język polski. W przypadku nie dokonania naprawy sprzętu w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) bez upoważnienia sądu, dokonać (na koszt i ryzyko Wykonawcy) naprawy we własnym
zakresie lub zlecenia naprawy podmiotom trzecim, z zachowaniem praw wynikających
z gwarancji i rękojmi za wady, zawiadamiając niezwłocznie Wykonawcę o dokonaniu naprawy
bądź jej zleceniu, wraz z zakresem naprawy; Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość kosztu naprawy, jaki poniósł Zamawiający,
w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
2) żądać od Wykonawcy dostarczenia, w miejsce sprzętu wadliwego, sprzętu wolnego od wad,
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
14. Zapis ust. 13 pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku dwóch bezskutecznych napraw sprzętu oraz
elementów sprzętu i jego podzespołów.
15. W przypadku naprawy lub wymiany sprzętu na nowy okres rękojmi i gwarancji Wykonawcy biegnie
na nowo od chwili odbioru sprzętu wolnego od wad. Jeżeli naprawa polegać będzie na wymianie
elementów lub podzespołów (dysk twardy, płyta główna, itp.) rękojmia biegnie na nowo
w odniesieniu do wymienionego elementu lub podzespołu.
16. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dokonywania napraw sprzętu w ramach rękojmi lub
gwarancji Wykonawcy wyłącznie przez producenta sprzętu, oficjalnego przedstawiciela producenta
sprzętu lub serwisu posiadającego na dzień wykonania naprawy autoryzację producenta tego sprzętu.
Zamawiający może żądać dokumentu potwierdzającego dokonanie naprawy przez podmioty określone
w zdaniu pierwszym, wyznaczając odpowiedni termin.
17. Jeżeli wada dotyczy dysku twardego, usunięcie wady w ramach rękojmi lub gwarancji może nastąpić
wyłącznie poprzez dostarczenie i ewentualne zainstalowanie dysku nowego, a dysk wadliwy pozostaje
własnością Zamawiającego i nie podlega zwrotowi Wykonawcy.
18. W dniu dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wykaz autoryzowanych
punktów serwisowych, w których będą realizowane naprawy dostarczonego sprzętu, wraz z danymi
teleadresowymi oraz godzinami pracy.
19. Wszelkie naprawy i wymiany sprzętu lub jego elementów i podzespołów winny być dokonane
z zachowaniem co najmniej pierwotnych parametrów sprzętu, wynikających z Zaproszenia. Jeżeli
wymiana sprzętu na zgodny z ofertą i umową lub jego doprowadzenie do stanu zgodnego z ofertą
i umową nie jest możliwa z przyczyn obiektywnych, w szczególności z powodu zaprzestania
produkcji sprzętu o specyfikacji wynikającej z umowy, Wykonawca może dostarczyć sprzęt
o specyfikacji technicznej odpowiadającej co najmniej wymaganiom wynikającym z niniejszej
umowy.
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20. Rozbudowa lub wymiana podzespołów sprzętu przez Zamawiającego na lepsze, dokonana
we własnym zakresie, nie może powodować utraty uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi lub
gwarancji, chyba że została przeprowadzona z naruszeniem podstawowych zasad obowiązujących
przy tego typu czynnościach.
21. Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę
niezależnie od gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu i niezależnie od rękojmi.
§ 6.
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą, po podpisaniu bez zastrzeżeń
Protokołu końcowego odbioru sprzętu,
Zamawiający
zapłaci
na
rzecz
Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto: …………… zł, słownie: …………….., przelewem,
w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę
(zostanie wypełnione po wyborze Wykonawcy).
2. Wynagrodzenie zostanie przelane na konto Wykonawcy: ……………………………………………
(zostanie wypełnione po wyborze Wykonawcy).
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust. 1, obejmuje wszelkie podatki, w tym, VAT i inne
należności publicznoprawne, jak i wszelkie koszty, w tym transportu, opakowania, ubezpieczenia,
jakie powstaną w związku z realizacją niniejszej umowy, i nie ulega zmianie.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT , w terminie do 30 dni od doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury wg. treści:
Nabywca (podatnik):
Powiat Nowodworski
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
NIP 579-22-31-171
Odbiorca (płatnik):
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
§ 7.
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w następujących przypadkach:
1) w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 3 ust.1 w wysokości
0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
jednak nie więcej niż 100% wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy;
2) w przypadku niedochowania terminów wyznaczonych § 3 ust. 5 – w wysokości 300 zł
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 100% wynagrodzenia o którym mowa
w § 6 ust. 1 umowy;
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający
ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego
w § 6 ust. 1 umowy,
3. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji dostawy jeśli zostało
spowodowane siłą wyższą lub działaniami Zamawiającego; zapis ten stosuje się odpowiednio
do realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby
trzecie, poniesione w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, wynikające z nieprawidłowego wykonania umowy.
6. Zamawiający może potrącić kary z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek
ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 6, ust. 1 umowy.
§ 8.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego
prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp oraz w przypadkach przewidzianych
w umowie.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku niedostarczenia sprzętu w terminie określonym
w § 3 ust. 1 umowy.
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3. Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy zwłoka w zrealizowaniu przez Wykonawcę
jego obowiązków wynikających z rękojmi jest dłuższa niż 14 dni kalendarzowych.
4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga
uzasadnienia. Odstąpienie uważa się za skuteczne w dniu doręczenia oświadczenia o odstąpieniu
drugiej Stronie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje roszczenia o zapłatę kar umownych.
§ 9.
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Istotne zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć umowy tylko w przypadku: zaprzestania produkcji
przez producenta oferowanego przez Wykonawcę sprzętu (urządzenia, elementu), jeśli Wykonawca
pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy
oraz pod warunkiem, że cena przedmiotu umowy o nowych parametrach technicznych nie ulegnie
zmianie a nadto nowo oferowany sprzęt będzie posiadał parametry nie niższe niż parametry techniczne
i funkcjonalności wskazane w umowie, w szczególności w SWZ oraz będzie kompatybilny ze sprzętem
(urządzeniem, elementem) Zamawiającego w zakresie wskazanym w SWZ. Ponadto Wykonawca
przedstawi na piśmie propozycje istotnych zmian w zakresie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej
przedmiotu umowy zaoferowanego przez niego w ofercie:
1) pojawienia się na rynku nowego rozwiązania technologicznego w zakresie przedmiotu
zamówienia, bez względu na fakt, iż dotychczasowe nie zostało wycofane z produkcji Wykonawca może zaproponować zastąpienie dotychczasowego rozwiązania innym, nowym
rozwiązaniem, o nie gorszych funkcjach i parametrach technicznych, a Zamawiający może taką
propozycję przyjąć;
2) zmiany stawki podatku VAT -wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób uwzględniający nową
stawkę;
3) wystąpienia siły wyższej (np. obostrzeń w wyniku pandemii) - termin dostawy sprzętu zostanie
wydłużony o okres, przez który, z powodu siły wyższej, Wykonawca nie mógł realnie wykonać
dostawy albo Zamawiający nie mógł dostawy przyjąć.
3. Nie stanowią zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy zmiany związane z obsługą
administracyjno-organizacyjną umowy (w szczególności zmiana rachunku bankowego lub zmiana
danych teleadresowych, zmiana osób upoważnionych do kontaktów oraz usuwanie omyłek, błędów
pisarskich i rachunkowych).
§ 10.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający,
a drugi Wykonawca.
5. Integralną częścią umowy jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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