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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej „SWZ”, 

zawiera: 

 

Rozdział I Informacje o Zamawiającym 

Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia 

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia 

Rozdział IV 

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 

Rozdział V Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 

Rozdział VI Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

Rozdział VII Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

Rozdział VIII Termin związania ofertą 

Rozdział IX Opis sposobu przygotowania oferty 

Rozdział X Wymagania dotyczące wadium 

Rozdział XI Sposób oraz termin składania ofert 

Rozdział XII Termin otwarcia ofert 

Rozdział XIII Sposób obliczenia ceny 

Rozdział XIV 
Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert 

Rozdział XV Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Rozdział XVI 
Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Rozdział XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

Rozdział XVIII Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Rozdział XIX Ogólne warunki umowy 

 

Załączniki do SWZ: 

 

Wzór – załącznik nr 1 
Oferta Wykonawcy / Opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio do 

zadania) 

Wzór – załącznik nr 2 Oświadczenie o grupie kapitałowej 

Wzór – załącznik nr 3  Oświadczenie o aktualności danych 

Wzór – załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia  

 

  

 

 

  

 

 

 



3 

I. Informacje o Zamawiającym 

1. Zamawiający: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI. 

2. Adres Zamawiającego: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa. 

3. Dane kontaktowe: 

1) nr telefonu: 47 72 386 08; 

2) adres poczty elektronicznej: zamowienia@ksp.policja.gov.pl.  
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/631690. 

5. 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/transakcja/631690. 

6. Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest Sławomir Jastrzębski lub 

osoba jego zastępująca. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia 

umowy ramowej na podstawie art. 311 ust. 1 pkt 1 ustawy w zw. z art. 132 ustawy.  
2. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 139 ustawy, najpierw dokona badania  

i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawców, których oferty 

zostały najwyżej ocenione, w zakresie braku podstaw wykluczenia. 
  

III. Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów ramowych na dostawy zestawów 

komputerowych, zwanych dalej w SWZ „asortymentem”. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 4 zadania: 

1) Zadanie nr 1 – Dostawy zestawów komputerowych typ 1; 

2) Zadanie nr 2 – Dostawy zestawów komputerowych typ 2; 

3) Zadanie nr 3 – Dostawy zestawów komputerowych typ 3; 

4) Zadanie nr 4 – Dostawy zestawów komputerowych typ 4; 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Rozdz. XIX SWZ oraz załącznik nr 1 do 

SWZ – odpowiednio do zadania. 

4. Wykonawca – w każdym zadaniu - udzieli minimum 24 miesięcznej rękojmi oraz minimum 

24 miesięcznej gwarancji na dostarczony asortyment - liczonej od dnia podpisania przez 

Strony protokołu odbioru ilościowego. 

5. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE  

1) Zamawiający – w każdym zadaniu – żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych 

środków dowodowych, tj.  

- certyfikat ISO 50001 lub równoważny – jeśli Wykonawca zaoferuje asortyment 

wyprodukowany przez producenta zgodnie z normą; 

- certyfikat ISO 9001 lub równoważny; 

- deklaracja zgodności CE lub równoważny 

potwierdzające zaoferowany asortyment przez Wykonawcę. 

2) Przedstawiona dokumentacja musi zawierać sformułowania jednoznacznie 

wskazujące na produkt, którego dotyczy.                    

3) Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli 

potwierdzają, że oferowany asortyment spełnia określone przez Zamawiającego 

wymagania. 

4) Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone 

wraz z tłumaczeniem na język polski.  

5) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub 

przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich 

złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający informuje, że 

pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia 

przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy 

potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów 

oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta 

podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

6) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

przedmiotowych środków dowodowych. 

mailto:zamowienia@ksp.policja.gov.pl
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6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 

Podwykonawców, jeżeli są już znani. 

9. PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1) Celem zawarcia niniejszej umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących 

zamówień publicznych, które mogą być udzielane w okresie trwania umowy 

ramowej. 

2) W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dokonuje zakupu asortymentu. 

Celem niniejszego postępowania jest zawarcie umów ramowych przez 

Zamawiającego z maksymalnie 3 (trzema) Wykonawcami, których ceny ofert 

wyliczone zgodnie z postanowieniami Rozdz. XIII ust. 1 SWZ, nie przekroczą kwoty, jaką 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie umowy ramowej i uzyskają  

w kryteriach oceny ofert pozycje od 1 do 3, chyba, że oferty niepodlegające 

odrzuceniu złoży mniej Wykonawców. 

3) Zamawiający w celu udzielenia zamówienia publicznego będzie każdorazowo 

zapraszał do złożenia oferty Wykonawców, z którymi zawarł umowy ramowe. 

4) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, kierując się kryteriami 

wyboru wskazanymi w zaproszeniu. Oferty składane będą przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa 

wykonawcza, która będzie podstawą wykonania zamówienia.  

5) Wykonawca zobowiązuje się oferować w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego cenę jednostkową netto w PLN za rodzaj asortymentu nie wyższą niż 

wskazana w załączniku nr 2 do umowy ramowej. 

6) Zamawiający każdorazowo w zaproszeniu do złożenia oferty będzie określał ilość  

i rodzaj zakupywanego asortymentu. 

7) W przypadku gdy w wyniku przedmiotowego postępowania dojdzie do zawarcia 

umowy z jednym Wykonawcą, Zamawiający będzie udzielał zamówienia publicznego 

na podstawie art. 313 ustawy.   

10. Termin wykonania zamówienia:  

1) w zadaniu nr 1 - maksimum 30 dni roboczych, 

2) w zadaniu nr 2 - maksimum 30 dni roboczych, 

3) w zadaniu nr 3 - maksimum 30 dni roboczych, 

4) w zadaniu nr 4 - maksimum 30 dni roboczych 

- licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej. 

11. Miejsce wykonania zamówienia: Magazyn Wydziału Teleinformatyki KSP ul. Włochowska 

25/33, Warszawa lub do siedziby Zamawiającego. 

12. Termin obowiązywania umowy ramowej: 12 miesięcy od dnia zwarcia. 

13. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 

15.00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami. 

14. Użyte przez Zamawiającego, w niniejszej dokumentacji: 

 znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,  

o których mowa w art. 99 ust. 4 ustawy, oraz 

 normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy 

referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 4 ustawy 

- stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny, technologiczny lub 

estetyczny i we wszystkich przypadkach ich użycia dopuszcza się stosowanie materiałów, 

urządzeń, systemów technicznych i innych elementów równoważnych, zwanych dalej 

„rozwiązaniami równoważnymi”. Określone materiały, urządzenia, systemy techniczne  

i inne elementy opisu przy pomocy „sformułowań ograniczających” mogą być 

zastąpione rozwiązaniami równoważnymi o odpowiednio nie gorszych właściwościach 

technicznych, technologicznych, estetycznych oraz nie gorszych cechach jakościowych 

lub funkcjonalnych opisanych w niniejszej dokumentacji. Użycie „sformułowań 

ograniczających” nie ma na celu preferowania danego producenta lub jego produktu, 

lecz służy jedynie wskazaniu na rozwiązanie, które powinno posiadać właściwości oraz 

cechy nie gorsze od podanych w niniejszej dokumentacji. Zamawiający w przypadku 

ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem 

spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań zawartych w niniejszej 
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dokumentacji. Wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność 

oferowanych materiałów. Zamawiający nie uzna oferowanych rozwiązań za 

równoważne, jeśli będą o gorszych właściwościach lub cechach niż wskazane w 

niniejszej dokumentacji. 

 

IV. 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/transakcja/631690. 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Korzystanie z Platformy 

przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy 

zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem na 

Platformie. Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie 

art. 70 ustawy. 

5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, 

akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się, 

korzystając z Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu. 

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB. 

7. Za datę: 

1) przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie Platformy poprzez 

kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została 

złożona. 

2) 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. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy  

z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 6 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 14 dni 

przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści 

SWZ nie wpłynie w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ 

oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie 

wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

V. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 

1. 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. (nie dotyczy) 

2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych  

w art. 112 ust. 2 ustawy dotyczących: (nie dotyczy) 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. (nie dotyczy) 
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4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. (nie dotyczy) 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu (wzór - załącznik nr 4 SWZ) 

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma 

potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 

lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. (nie dotyczy) 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 

polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim  przypadku Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,  

z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

(nie dotyczy) 

 

VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 

ustawy oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz 

art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). 

2. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. (nie dotyczy) 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia 

Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych 

Wykonawców. 

4. Jeżeli Wykonawcy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, 

Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

 

VII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych  

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 

złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających: 

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu: (nie dotyczy) 

2) brak podstaw wykluczenia: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz 

art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 

złożeniem; 

b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021, poz. 275), z innym Wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
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wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie 

od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór – załącznik nr 2 

do SWZ); 

c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – formularzu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia 

z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 

- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności 

podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.  

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170), 

- art. 5k rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z 

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 

13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. Z 2022 r. poz. 835)   

- (wzór-załącznik nr 3 do SWZ); 

d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 

zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda 

złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert 

Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

e) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej 

placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający 

żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert 

Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłat tych należności; 

f) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 pkt 2 (tj. na potwierdzenie braku 

podstaw wykluczenia), składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.  

3. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na 

zasadach art. 118 ustawy, Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, 

wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a i c-f (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia),  

w odniesieniu do każdego z tych podmiotów. 

4. Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – formularzu 

JEDZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – formularza JEDZ. 
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5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

6. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 

środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać 

Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2: 

1) lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo,  

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 

organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a SWZ; 

2) lit. d-f – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest 

zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

8. Dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 2, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 7, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 

wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 

ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 

do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 

pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem 

sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy. Przepis ust. 8 stosuje się. 

10.  Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 ustawy, mających 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia 

ust. 7-9 stosuje się odpowiednio. 

11.  Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać 

Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ,  

w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 

70 ustawy. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być 

złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

VIII. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. 

do dnia 05.11.2022 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 60 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. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, 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. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzgm
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5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do 

wyrażenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego 

oferty. W przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do 

kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą 

przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w ogólnie dostępnych formatach danych,  

w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Do przygotowania oferty 

zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ – 

odpowiednio do zadania. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego 

przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie 

informacje wymagane we wzorze. 

2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, na 

formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówień, sporządzonym zgodnie ze 

wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 

(UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej 

formularzem JEDZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, 

tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki 

dowodowe. Formularz JEDZ w formie elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej 

espd.uzp.gov.pl. Instrukcja wypełnienia formularza JEDZ dostępna jest na stronie 

internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. Wykonawca/podmiot udostępniający 

zasoby/Podwykonawca wypełnia formularz JEDZ w następującym zakresie:  

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 

zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

Sekcja A: Informacje na temat wykonawcy 

Sekcja B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy 

Sekcja C: Informacje na temat polegania na zdolnościach innych podmiotów 

Sekcja D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie 

 polega 

Część III: Podstawy wykluczenia 

Sekcja A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo 

Sekcja B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie 

 społeczne 

Sekcja C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub 

wykroczeniami zawodowymi 

Sekcja D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach 

krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

Część IV: Kryteria kwalifikacji 

Sekcja : Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,  

o którym mowa w ust. 2 – formularz JEDZ, 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.  

4. 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 – formularz JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby (nie dotyczy). 

5. W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 

http://espd.uzp.gov.pl/
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2, także oświadczenie – formularz JEDZ Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego Podwykonawcy 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2–5, składa się wraz z ofertą, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

7. Wykonawca wraz z Ofertą (Wzór-załącznik nr 1 do SWZ - odpowiednio do zadania) 

zobowiązany jest złożyć: 

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia; 

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (Wzór - załącznik nr 4 do SWZ), 

3) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. XI ust. 5 SWZ 

jeżeli ustanowiono pełnomocnika; 

4) w przypadku, gdy Wykonawca, zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia  

z udziału w postępowaniu, każdy Podwykonawca składa Jednolity Europejski 

Dokument Zamówienia oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (Wzór - 

załącznik nr 4a do SWZ) - jeśli dotyczy; 

5) przedmiotowe środki dowodowe wskazane w Rozdz. III ust. 5 pkt 1 SWZ. 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z Ofertą (Wzór-

załącznik nr 1 do SWZ – odpowiednio do zadania) zobowiązani są złożyć: 

1) każdy z Wykonawców: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz oświadczenie o 

niepodleganiu wykluczeniu (Wzór - załącznik nr 4 do SWZ) 

2) wspólnie: 

a) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. XI ust. 5 SWZ 

jeżeli ustanowiono pełnomocnika; 

b) w przypadku, gdy Wykonawca, zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia  

z udziału w postępowaniu, każdy Podwykonawca składa Jednolity Europejski Dokument 

Zamówienia oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (Wzór - załącznik nr 4a do 

SWZ) - jeśli dotyczy; 

   c) przedmiotowe środki dowodowe wskazane w Rozdz. III ust. 5 pkt 1 SWZ.  

 

X. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.  

 

XI. Sposób oraz termin składania ofert 
1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań, przy czym w danym zadaniu 

może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione* do 

reprezentowania Wykonawcy.  

4. 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. 

5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy – formularza JEDZ, przekazuje się w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy – formularz JEDZ musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana 

oferta, tj. w formie elektronicznej. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 

pełnomocnictwa sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.- 

Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio odpowiednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. 

Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa powinno potwierdzać prawidłowość 

umocowania na dzień złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
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ustawy – formularza JEDZ. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 

uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

7. 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. 

8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/631690.  

9. Sposób złożenia oferty został opisany w Regulaminie. 

10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. 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 art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 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. 

11. Termin składania ofert upływa w dniu 08.08.2022 r., o godz. 10:00 Decyduje data oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego 

zegarem Głównego Urzędu Miar. 

12. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy. 

13. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę. 

Zasady wycofania lub zmiany oferty określa Regulamin. 

14. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po 

upływie terminu składania ofert. 

 

XII. Termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 

08.08.2022 r. godz. 10:15. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie 

ofert. 

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania (Platformie) informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 

przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania (Platformie). 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania (Platformie) informacje 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. 

 

XIII. Sposób obliczenia ceny 
1. Cena oferty brutto – w każdym zadaniu – nie stanowi wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy, służy wyłącznie do wyliczenia ceny oferty w celu porównania ofert  

w niniejszym postępowaniu. 

2. Cena oferty brutto w PLN – w każdym zadaniu – stanowi iloczyn ceny jednostkowej netto w 

PLN za asortyment zaoferowany przez Wykonawcę oraz szacunkowej ilości wskazanej 

przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SWZ powiększonej o stawkę podatku VAT – 

odpowiednio do zadania. 

3. 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. 
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4. Ceny wskazane przez Wykonawcę muszą być podane w PLN cyfrowo w zaokrągleniu do 

dwóch miejsc po przecinku (groszy). Zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę 

pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę. 

5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich (PLN). 

6. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę 

powiększoną o podatek VAT. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku,  

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające  

z umowy oraz ceny oferty brutto pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów  

i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Celem niniejszego postępowania jest zawarcie umów ramowych przez Zamawiającego  

z maksymalnie 3 (trzema) Wykonawcami, których ceny ofert wyliczone zgodnie  

z postanowieniami ust. 1, nie przekroczą kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie umowy ramowej i uzyskają w kryteriach oceny ofert pozycje od 1 do 3, 

chyba, że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców. 

 

XIV. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert 
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej – w każdym zadaniu – Zamawiający będzie kierował 

się następującymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag: 

1) Cena oferty brutto (C) – 60 % 

2) Funkcja BIOS (F) - 5% 

3) Hasło BIOS (H) – 5 % 

4) Graficzny system diagnostyczny (G) – 5 % 

5) Certyfikat (I) – 5% 

6) Oddzielny system diagnostyczny zasilacza (D) – 10% 

7) Klawiatura – funkcjonalności (K) – 5% 

8) Zestaw komputerowy (Z) – 5% 

2. Sposób obliczania punktów – w każdym zadaniu:  

1) Punkty w kryterium cena oferty brutto wyliczone będą z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

C = (Cmin :Cx) x 100 x 60% 

gdzie:  

C - wskaźnik kryterium ceny oferty brutto w punktach; 

Cmin. - najniższa cena oferty brutto spośród ofert podlegających ocenie; 

Cx – cena brutto w PLN badanej oferty. 

 

2) Sposób przyznawania punktów w kryterium Funkcja BIOS (F)   

a) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje asortyment wyposażony w funkcję 

włączającą przypomnienie o konieczności oczyszczenia lub zastąpienia filtra powietrza 

w jednej z opcji z dostępnych: co 15 dni, co 30 dni, co 60 dni, co 90 dni, co 120 dni, co 

150 dni i co 180dni - w niniejszym kryterium otrzyma – 5 punktów – co będzie stanowiło 

5% wagi kryterium; 

b) W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje asortymentu wyposażonego w funkcję 

włączającą przypomnienie o konieczności oczyszczenia lub zastąpienia filtra powietrza 

w jednej z opcji z dostępnych: co 15 dni, co 30 dni, co 60 dni, co 90 dni, co 120 dni, co 

150 dni i co 180dni - w niniejszym kryterium Wykonawcy nie zostaną przyznane punkty; 

 

3) Sposób przyznawania punktów w kryterium Hasło BIOS (H)    

a) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje asortyment wyposażony w funkcję 

możliwości ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera 

(zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym 

zdefiniowanym haśle administratora - w niniejszym kryterium otrzyma – 5 punktów – co 

będzie stanowiło 5% wagi kryterium; 

b) W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje asortymentu wyposażonego w funkcję 

możliwości ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera 

(zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym 

zdefiniowanym haśle administratora - w niniejszym kryterium Wykonawcy nie zostaną 

przyznane punkty; 
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4) Sposób przyznawania punktów w kryterium Graficzny system diagnostyczny (G)     

a) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje asortyment wyposażony w system 

diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co 

BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS - w niniejszym kryterium 

otrzyma – 5 punktów – co będzie stanowiło 5% wagi kryterium; 

b) W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje asortymentu wyposażonego w system 

diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co 

BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS - w niniejszym kryterium 

Wykonawcy nie zostaną przyznane punkty; 

 

5) Sposób przyznawania punktów w kryterium Certyfikat (I) 

a) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje asortyment wyprodukowany przez 

producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 - w niniejszym kryterium otrzyma – 5 

punktów – co będzie stanowiło 5% wagi kryterium; 

b) W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje asortymentu wyprodukowanego przez 

producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 - w niniejszym kryterium Wykonawcy nie 

zostaną przyznane punkty; 

 

6) Sposób przyznawania punktów w kryterium Oddzielny system diagnostyczny 

zasilacza (D) 

a) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje asortyment wyposażony w oddzielny system 

diagnostyczny zasilacza - w niniejszym kryterium otrzyma – 10 punktów – co będzie 

stanowiło 10% wagi kryterium; 

b) W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje asortymentu wyposażonego w 

oddzielny system diagnostyczny zasilacza - w niniejszym kryterium Wykonawcy nie 

zostaną przyznane punkty; 

 

7) Sposób przyznawania punktów w kryterium Klawiatura – funkcjonalności (K) 

a) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje asortyment wyposażony w kompaktową 

klawiaturę z klawiszami dodatkowymi w formie funkcyjnej - w niniejszym kryterium 

otrzyma – 5 punktów – co będzie stanowiło 5% wagi kryterium; 

b) W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje asortymentu wyposażonego w 

kompaktową klawiaturę z klawiszami dodatkowymi w formie funkcyjnej - w niniejszym 

kryterium Wykonawcy nie zostaną przyznane punkty; 

 

8) Sposób przyznawania punktów w kryterium Zestaw komputerowy (Z) 

a) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje asortyment pochodzący od jednego 

producenta, z jednym punktem kontaktu serwisowego na stronie internetowej oraz 

infolinii producenta zestawu komputerowego - w niniejszym kryterium otrzyma – 5 

punktów – co będzie stanowiło 5% wagi kryterium; 

b) W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje asortymentu pochodzącego od 

jednego producenta, z jednym punktem kontaktu serwisowego na stronie internetowej 

oraz infolinii producenta zestawu komputerowego - w niniejszym kryterium Wykonawcy 

nie zostaną przyznane punkty; 

 

3. Zamawiający wyliczy ocenę łączą ocenianych ofert na podstawie poniższego wzoru: 

P = C + F + H + G + I + D + K + Z 

gdzie: 

P – wskaźnik oceny oferty w punktach, 

C – wskaźnik kryterium cena oferty brutto w punktach, 

F – wskaźnik kryterium Funkcja BIOS w punktach, 

H - wskaźnik kryterium Hasło BIOS w punktach, 

G- wskaźnik kryterium Graficzny system diagnostyczny w punktach, 

I - wskaźnik kryterium Certyfikat w punktach, 

D - wskaźnik kryterium Oddzielny system diagnostyczny zasilacza w punktach, 

K - wskaźnik kryterium Klawiatura – funkcjonalności w punktach, 

Z - wskaźnik kryterium Zestaw komputerowy w punktach, 
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4. Zamawiający będzie zaokrąglał punkty do dwóch miejsc po przecinku w każdym 

wskaźniku. Zasada zaokrąglenia dotyczy trzeciego miejsca po przecinku – poniżej 5 

końcówkę pominie, powyżej i równe 5 zaokrągli w górę. 

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium  

o najwyższej wadze. 

6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający 

wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 6, Zamawiający 

wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych 

niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

9. Zamawiający zawrze odrębne umowy ramowe z nie więcej niż 3 (trzema) Wykonawcami, 

których ceny ofert brutto w PLN, nie przekroczą kwoty, jaką Zamawiający może 

przeznaczyć na realizację zamówienia i uzyskają w kryteriach oceny ofert pozycje od 1 

do 3, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców. 

10.  Zamawiający informuje, że wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniach 

prowadzonych w oparciu o zawarte umowy ramowe, dokonany zostanie o kryteria 

wskazane w pkt 1. 

11.  Cena oferty w postępowaniu prowadzonym w oparciu o zawarte umowy ramowe 

zostanie wskazana przez Wykonawcę i będzie stanowiła sumę wartości wynikających  

z iloczynów cen jednostkowych netto odpowiednio do asortymentu, wskazanych przez 

Wykonawcę w ofercie złożonej w wyniku Zaproszenia powiększonych o stawkę podatku 

VAT oraz wskazanych przez Zamawiającego ilości asortymentu. 

12.  Zamawiający zastrzega, że udzieli zamówienia Wykonawcy, którego cena oferty nie 

przekroczy kwoty, jaką Zamawiający będzie mógł przeznaczyć na sfinansowanie umowy 

wykonawczej. 

13.  Zamawiający zawrze umowę wykonawczą z Wykonawcą, którego oferta odpowiadać 

będzie wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz zaproszeniu do złożenia oferty 

i zostanie najwyżej oceniona w oparciu o podane w pkt 1 kryteria wyboru. 

 

XV. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy wykonawczej. 

 

XVI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może 

dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

4. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje 

niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, 

które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy). 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
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, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy. 
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XVIII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (tj. Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016 r., str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji; 

2) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor 

ochrony danych osobowych: 

adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa; 

adres e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl  

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 

ustawy; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym  

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO**;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO. 

 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

XIX.  Ogólne warunki umowy 

 

§ 1 

1. Umowa ramowa określa warunki dotyczące zamówień publicznych, jakie mogą zostać 

udzielone Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie jej trwania, w zakresie dostaw 

zestawów komputerowych, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do umowy ramowej, 

zwanych w dalszej części umowy „asortymentem”.  

2. Umowa ramowa obowiązywać będzie przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia przez 

Strony. 

mailto:iod@ksp.policja.gov.pl
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3. Jeżeli termin obowiązywania umowy ramowej miałby upłynąć po przekazaniu zaproszenia do 

składania ofert, a przed zawarciem lub wykonaniem umowy wykonawczej, umowa ramowa 

ulega przedłużeniu do czasu zawarcia i wykonania umowy wykonawczej. 

4. Po wygaśnięciu umowy ramowej w mocy pozostają te postanowienia, które ze swej istoty 

powinny obowiązywać także po jej wygaśnięciu, dotyczy to w szczególności zobowiązań 

gwarancyjnych. 

5. W okresie obowiązywania umowy ramowej Zamawiający przewiduje zakup asortymentu w 

typie i ilości odpowiadających jego faktycznym potrzebom. 

6. Wartość umowy ramowej nie przekroczy kwoty …………………………. brutto w PLN (kwota jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia). 

7. Kwota, o której mowa w ust. 6 określa górną granicę zobowiązań, jakie Zamawiający może 

zaciągnąć na podstawie umów wykonawczych zawartych w ramach postępowań o 

zamówienie publiczne. 

8. Nieudzielanie zamówień publicznych lub udzielenie zamówień publicznych na niższą kwotę niż 

wskazana w ust. 6 nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego z 

tytułu nie wywiązania się z umowy ramowej. 

9. W przypadku wyczerpania kwoty określonej w ust. 6 niniejsza umowa wygasa bez 

konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Strony. 

10. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie podpisania umowy 

ramowej obowiązek odprowadzenia podatku VAT z tytułu dostaw asortymentu będących 

przedmiotem niniejszej umowy leży po stronie Wykonawcy/Zamawiającego – zgodnie z ofertą 

Wykonawcy – odpowiednio do zadania.  

 

§ 2 

1. Realizacja dostawy asortymentu będzie wynikiem odrębnego postępowania o zamówienie 

publiczne, udzielanego na podstawie niniejszej umowy ramowej oraz jej załączników. 

2. Zamawiający w celu udzielenia zamówienia w zakresie określonym w § 1 ust. 1, będzie 

każdorazowo zapraszał do złożenia oferty Wykonawców, z którymi zawarł umowy ramowe,  

a Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oferty. 

3. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofert spośród złożonych ofert, kierując się kryteriami 

wyboru wskazanymi w zaproszeniu, o którym mowa w ust. 2. Oferty składane będą przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa 

wykonawcza, która będzie podstawą wykonania zamówienia. Wzór umowy wykonawczej 

stanowi załącznik nr 1 do umowy ramowej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się oferować w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

a) ceny jednostkowe brutto w PLN za poszczególny typ asortymentu nie wyższe niż wskazane 

(odpowiednio do typu asortymentu) w załączniku nr 2 do umowy ramowej. W przypadku 

Wykonawcy korzystającego w dniu składania ofert ze zwolnień wskazanych w art. 113 ustawy 

o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) ceny jednostkowe 

netto, o których mowa w zdaniu pierwszym traktowane są jako ceny jednostkowe brutto; 

b) asortyment - zgodny z asortymentem zaoferowanym przez Wykonawcę w postępowaniu 

prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie dopuszcza zmian cen jednostkowych, o których mowa w ust. 4, w 

przypadku Wykonawcy korzystającego w dniu zawarcia umowy ramowej ze zwolnień 

wskazanych w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z 

późn. zm.), który w trakcie obowiązywania umowy ramowej utraci prawo do ww. zwolnień lub 

gdy zrezygnuje z tego zwolnienia.  

6. Wykonawca w ramach umów wykonawczych zobowiązuje się do: 

a) zakupu i transportu asortymentu do obiektu określonego w § 5 ust. 3; 

b) rozładunku i umieszczenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za prawidłowo wykonaną dostawę asortymentu 

stanowić będzie sumę wartości netto w PLN wynikających z iloczynów cen jednostkowych 

netto w PLN za poszczególne typy asortymentu wskazanych przez Wykonawcę w ofercie 

złożonej w wyniku przekazanego zaproszenia, o którym mowa w ust. 3, oraz ilości, 

odpowiednio do typu odebranego asortymentu, powiększonych o stawkę podatku VAT, 

wskazaną odpowiednio do typu asortymentu w załączniku nr 2 do umowy. 

8. W cenach, o których mowa w ust. 4 Wykonawca uwzględnił koszt: 

a) wykonania czynności, o których mowa w ust. 6 lit. a) i ust. 6 lit. b); 

b) pozostałych opłat związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 
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9. Płatność w PLN za zrealizowaną dostawę zostanie dokonana na rachunek wskazany przez 

Wykonawcę na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z § 5 ust. 8 lub ustrukturyzowaną fakturę 

w formie elektronicznej na Platformie Elektronicznego Fakturowania. 

10. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe w razie 

nieuzasadnionego niezapłacenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 9. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z 

wykonywania niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  

12. Zaproszenia, o których mowa w ust. 2 przekazywane będą na adres e-mail ……………………. 

(zgodnie z Ofertą Wykonawcy). 

13. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o każdorazowej zmianie adresu e-mail, na który 

będą przekazywane zaproszenia. 

 

§ 3 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany w ramach umów wykonawczych asortyment 

będzie: 

a) oznakowany znakiem CE lub równoważne, fabrycznie nowy, wolny od wad 

uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem; 

b) umieszczony w oryginalnym opakowaniu producenta zabezpieczającym go przed 

uszkodzeniami mechanicznymi; 

c) o parametrach techniczno-funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane w załączniku 2 do 

umowy; 

d) wyprodukowany w roku bieżącym dla dostawy; 

e) pochodził z legalnego kanału dystrybucyjnego na teren RP. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy dokumentacji sporządzonej w 

języku polskim, zawierającej: 

a) karty gwarancyjne zawierające numery seryjne, termin i warunki ważności gwarancji 

(podana data zgodna z §6 ust. 1 i 2), adresy e:mail, numery faksów, na które można 

dokonywać zgłoszenia naprawy oraz numery telefonów pod którymi będzie można 

uzyskiwać wszelkie informacje dotyczące naprawy; 

3. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca był podmiotem uprawnionym do udzielania licencji 

i dostawy oferowanego w ukompletowaniu oprogramowania. Dostarczone oprogramowanie 

musi być wolne od wad prawnych i fizycznych oraz zgodne z zaleceniami, normami i 

obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie RP.  

4. Zamawiający wymaga, żeby licencje, o których mowa w ust. 3 były wolne od roszczeń osób 

trzecich oraz bez możliwości ich wypowiedzenia. 

 

§ 4  

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż z chwilą podpisania Protokołu odbioru ilościowego 

Skarb Państwa - Zamawiający, w ramach wynagrodzenia wskazanego w §1 ust. 2 lit. a) 

umowy wykonawczej uzyskuje prawo do korzystania z oprogramowania, na podstawie 

niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji udzielonej przez producenta 

oprogramowania, której warunki tenże producent dołączył do licencji oprogramowania 

jednak nie gorsze niż wynikające z umowy . 

2. Z chwilą udzielenia licencji na korzystanie z oprogramowania, własność nośników, na których 

utrwalono oprogramowanie przechodzi na Zamawiającego. 

3. W okresie od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego Przedmiotu umowy w sposób 

określony w umowie do dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego Wykonawca zapewni 

Zamawiającemu korzystanie z oprogramowania na warunkach licencji zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do umowy, bez pobierania z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że oprogramowanie, ani korzystanie z niego przez 

Zamawiającego, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw 

autorskich, patentów, ani praw do baz danych. 

5. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich 

zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z nabytym oprogramowaniem, w tym 

zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie 

działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym 

koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W 

szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia 

praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony 
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pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie 

Zamawiającego. 

6. Ponadto, jeśli używane oprogramowanie stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa 

Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, 

Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań: 

1) uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania oprogramowania lub 

2) zmodyfikować oprogramowanie tak, żeby było zgodne z umową, ale wolne od 

jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich. 

7. Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości 

dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu 

cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych ustaw. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostaw asortymentu w terminie nie dłuższym niż …… dni 

roboczych, licząc od daty zawarcia umowy wykonawczej.  

Ilekroć w niniejszej umowie użyto sformułowania dni robocze, rozumie się przez to dni od 

poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z 

właściwymi przepisami, w godzinach 8:00÷15:00. 

2. Wykonawca zobowiązuje się powiadamiać Zamawiającego z 1–dniowym (dzień roboczy) 

wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy na nr faksu (47) ……. lub nr telefonu (47) ……... 

3.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczać asortyment w dni robocze do Magazynu Wydziału 

Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji przy ul. Włochowskiej 25/33, 02-336 Warszawa lub 

do siedziby Zamawiającego.  

4. Zamawiający wymaga, żeby z odbioru asortymentu został sporządzony protokół ilościowy, 

jakościowy i końcowy. 

5. Odbiór ilościowy zostanie przeprowadzony w dniu dostawy i potwierdzony będzie ilościowym 

protokołem odbioru obejmującym sprawdzenie: 

a) zgodności ilości dostarczonego asortymentu z ilością wskazaną w zawartej umowie; 

b) kompletności dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 2. 

6. Odbiór jakościowy przeprowadzony zostanie, w terminie do 15 dni roboczych, licząc od daty 

podpisania bez uwag przez Strony protokołu odbioru ilościowego i potwierdzony będzie 

jakościowym protokołem odbioru, obejmującym sprawdzenie zgodności dostarczonego 

asortymentu z wymaganiami wskazanymi w załączniku nr 2 do umowy ramowej. 

7. W przypadku ustalenia przy którymkolwiek z odbiorów, że: 

a) dostarczony asortyment jest niekompletny i/lub którakolwiek ich część jest 

niekompletna (np. brak okablowania, brak dostarczenia na nośniku systemu 

operacyjnego jeżeli jest wymagany, itp.); 

b) ilość lub jakość dostarczonego asortymentu jest niezgodna z zawartą umową; 

c) dostarczony asortyment lub jego części składowe są uszkodzone, nie spełniają 

wymagań określonych w załączniku nr 2 do umowy , 

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ww. braków i/lub wymiany części składowej 

wadliwej na nową, wolną od wad, zgodną z załącznikiem nr 2 do umowy , w terminie 

nieprzekraczającym 2 dni robocze, licząc od dnia sporządzenia protokołu zawierającego 

stwierdzone podczas odbioru niezgodności. 

8. Zamawiający uzna dostawę za zrealizowaną po podpisaniu przez Strony bez uwag protokołu 

odbioru końcowego, co będzie stanowić podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

 

§ 6 

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady asortymentu w okresie …… (min. 24) 

miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego dostawy, o którym mowa 

w § 5 ust. 8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

2. Wykonawca udziela …….. (min. 24) miesięcy gwarancji na dostarczony asortyment objęty 

umową liczonej od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru końcowego 

dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 8 – termin ten nie może być krótszy niż termin gwarancji 

producenta asortymentu. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od 

minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja 

udzielona przez Wykonawcę. 
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3. Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje, wady w formie pisemnej (dopuszcza się drogę 

faksową lub e-mail) w dni robocze na nr faksu ………………. lub adres e-mail …………………. 

(zgodnie z ofertą Wykonawcy). 

4. W przypadku stwierdzenia podczas użytkowania wad w dostarczonym asortymencie, 

Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub jego wymiany na nowy, wolny od wad, o 

parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 2 do umowy ramowej w terminie 7 

dni roboczych licząc od daty przekazania przez Zamawiającego reklamacji złożonej na adres 

wskazany w ust. 3. Zapis ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

5. Nie rozpatrzenie przez Wykonawcę reklamacji w terminie określonym w ust. 4 uważane będzie 

jako uznanie reklamacji. 

6. Koszt odbioru i zwrotu zareklamowanego asortymentu od/do magazynu Zamawiającego, 

ponosi Wykonawca. 

7. W sprawach spornych, wynikłych podczas naprawy/usunięcia wady czy awarii asortymentu 

lub którejkolwiek jego części, Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania biegłego 

rzeczoznawcy, który na podstawie ekspertyzy wskaże przyczynę uszkodzenia. Wynik ekspertyzy 

wraz z uzasadnieniem będzie ostateczny i wiążący dla Stron. Koszt ekspertyzy obciąża Stronę 

na niekorzyść, której została ona wydana. 

8. W przypadku uszkodzenia dysku twardego (HDD/SSD lub inna technologia) nie dopuszcza się 

jego wymiany poza miejscem użytkowania. Uszkodzony dysk twardy nie będzie zwracany do 

Wykonawcy. Wykonawca wymieni dysk twardy na nowy, wolny od wad, o parametrach nie 

gorszych niż wskazane w załączniku nr 2 do umowy ramowej. W przypadku konieczności 

przekazania asortymentu do naprawy w serwisie wykonawcy, zostanie on przekazany bez 

dysku twardego (nośnika danych). 

9. Po trzeciej naprawie którejkolwiek części asortymentu, jeżeli nadal wykazywać będzie wady, 

Wykonawca wymieni go na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż wskazane 

w załączniku nr 2 do umowy ramowej, w terminie do 7 dni roboczych – licząc od dnia złożenia 

przez Zamawiającego czwartej reklamacji. 

 

§ 7 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ramowej przez Wykonawcę, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia następujących kar: 

a) 5% wartości, o której mowa w § 1 ust. 6, w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od 

umowy ramowej z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy; 

b) 5% wartości, o której mowa w § 1 ust. 6, w przypadku odstąpienia od umowy ramowej 

przez Wykonawcę na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie będzie obciążony karami, jeśli do niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli 

szkoda przewyższy wysokość kar. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar z wynagrodzenia Wykonawcy (wartości 

faktur) bez kierowania odrębnego wezwania do zapłaty. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy do 5 % wartości umowy wykonawczej w ramach postępowań prowadzonych w celu 

zawarcia umowy wykonawczej. 

6. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony Umowy nie 

może być wyższa niż 10 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 6. 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany umowy ramowej mogą być wprowadzane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, z wyłączeniem ust. 2 lit. a). 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następującym zakresie: 

a) producenta/typu asortymentu – w przypadku zaprzestania produkcji lub braku 

dostępności na rynku danego typu asortymentu. W przypadku zaoferowania innego 

producenta/typu asortymentu Wykonawca musi do oferty złożonej w wyniku 

zaproszenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 dołączyć dokumentację, analogiczną do tej 

złożonej w postępowaniu, potwierdzającą spełnienie przez zaoferowany asortyment 

wymagań Zamawiającego; 
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b) inne zmiany, jeżeli konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmiany 

przepisów. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 są dopuszczalne wyłącznie przy jednoczesnym zachowaniu 

pozostałych warunków umowy, w tym ceny jednostkowej brutto nie wyższej i parametrów 

technicznych nie gorszych niż wskazane odpowiednio do typu asortymentu w załączniku nr 2 

do umowy. 

4. W przypadku zaprzestania produkcji asortymentu, Wykonawca zobowiązany będzie 

udowodnić ten fakt Zamawiającemu. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu trwania umowy ramowej w sytuacji nie 

wykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy określonej w § 1 ust. 6, jednak nie dłużej 

niż na okres 4 lat licząc od daty jej zawarcia.  

6. Strony dopuszczają zmianę stawki podatku VAT wskazaną w załączniku nr 2 do umowy 

ramowej, w przypadku jej ustawowej zmiany. Każdorazowo w Ofercie Wykonawcy/Opisie 

przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie ją wskazywać. W przypadku jej zmiany 

sporządzony zostanie aneks do umowy w tym zakresie.  

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ramowej w terminie 30 dni 

licząc od daty zaistnienia nw. okoliczności , w szczególności, gdy:  

a) Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy wykonawczej; 

b) Zamawiający co najmniej raz odstąpi od umowy wykonawczej z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy; 

c) w ramach umów wykonawczych dojdzie trzykrotnie do uszkodzenia asortymentu 

dostarczonego przez Wykonawcę. 

9. Odstąpienie od umowy ramowej powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem 

okoliczności uzasadniających tę czynność. 

10. Odstąpienie od umowy ramowej wywoływać będzie skutki na przyszłość (ex nunc), a w 

szczególności nie pozbawi Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji w 

stosunku do już zrealizowanych na podstawie umowy ramowej zamówień. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 

prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego i 

ugodowego, zmianie adresu siedziby firmy, adresów zamieszkania właścicieli firmy (dotyczy 

Wykonawcy będącego osobą fizyczną) oraz numerów faksu, telefonu i adresu 

elektronicznego, służących do prowadzenia korespondencji prowadzonej w okresie 

obowiązywania umowy ramowej.  

 

§ 9 

(jeżeli dotyczy) 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sam lub z wykorzystaniem Podwykonawcy . (nazwa 

Podwykonawcy/Podwykonawców wskazanych w ofercie), który wykonywać będzie część 

zamówienia obejmującą (zgodnie z ofertą Wykonawcy). 

2. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza, na pisemny wniosek 

Wykonawcy, zmianę Podwykonawcy wskazanego w ust. 1. Wprowadzenie zmiany wymaga 

zawarcia przez Strony aneksu do urnowy. 

3. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów Podwykonawców z dalszymi 

Podwykonawcami. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość dostaw 

realizowanych przez Podwykonawców. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców, w 

szczególności za zniszczenie mienia Zamawiającego, jak i osób trzecich, jak i za działania i 

zaniechania własne. 

 

§ 10 

1. Kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
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3. Strony uznają za zachowanie formy pisemnej poprzez przekazanie wiadomości elektronicznej 

podpisanej podpisem kwalifikowanym na podane poniżej adresy e-mail: 

Wykonawca…. 

Zamawiający…. 

 

§ 11 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

§12 

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy wypełnił obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 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; Dz. Urz. UE L Nr 119, 

s 1 ze zm.; zwane dalej „RODO”), wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu wpisania jej do treści umowy jako 

dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub działającej w jego imieniu przy realizowaniu 

umowy. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania 

przy wykonywaniu niniejszej umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz  

z  przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki 

informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO i treści załącznika nr 3 do umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe w celu określonym w umowie 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e, f RODO oraz oświadcza, że zobowiązuje się do 

przetwarzania danych osobowych przekazanych mu przez Wykonawcę zgodnie z RODO  

i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których 

dane dotyczą oraz stosuje środki bezpieczeństwa spełniającego wymogi w/w przepisów 

prawa. 

3. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

4. Wykonawca udostępnia i powierza Zamawiającemu, w trybie art. 28 RODO dane osobowe do 

przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie. 

5. Zamawiający będzie przetwarzał, powierzone mu dane osobowe, w tym dane osobowe 

pracowników Wykonawcy i innych osób wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e, f RODO. 

6. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji (zasady 

klasyfikacji oraz okres przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji, 

stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 

r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji). 

7. Zamawiający oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy wypełnił obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec każdej osoby fizycznej, od której 

bezpośrednio lub pośrednio Zamawiający pozyskał w celu wpisania jej do treści umowy jako 

dane osoby reprezentującej Zamawiającego lub działającej w jego imieniu przy realizowaniu 

umowy. Zamawiający zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania 

przy wykonywaniu niniejszej umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz  

z przekazaniem Wykonawcy danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki 

informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO i treści załącznika wskazanego w ust. 3. 

8. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe w celu określonym w umowie 

oraz oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych przekazanych mu 

przez Zamawiającego zgodnie z RODO i innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą oraz stosuje środki 

bezpieczeństwa spełniające wymogi w/w przepisów prawa. 

9. Zamawiający udostępnia i powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 RODO dane osobowe do 

przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie. 

10. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone mu dane osobowe, w tym dane osobowe 

pracowników/funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji i innych osób wyłącznie w celu 

realizacji niniejszej umowy. 

11. Wykonawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny  

w realizacji celów przetwarzania, nie dłużej niż wskazany w przepisach o archiwizacji. 
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Integralną część umowy stanowią załączniki: 

 

Załącznik nr 1 – Ogólne warunki umowy wykonawczej 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy/Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                    WYKONAWCA 

 

……………………….                                                                       …………………………. 

 

 

Załącznik nr 1 

Ogólne warunki umowy wykonawczej 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa zestawów komputerowych, zwanych dalej 

„asortymentem”, zgodnych, co do typu oraz ilości wskazanych w załączniku do umowy 

(sporządzonym w oparciu o Ofertę Wykonawcy/Opis przedmiotu zamówienia złożony w 

wyniku zaproszenia). 

2. Strony ustalają, że   

a) wartość umowy nie przekroczy kwoty ………………….netto/brutto w PLN (zgodnie z 

Ofertą Wykonawcy złożoną w wyniku zaproszenia); 

b) ceny jednostkowe netto za poszczególne typy asortymentu nie przekroczą cen 

jednostkowych netto wskazanych odpowiednio do typu asortymentu w załączniku do 

umowy; 

c) stawka podatku VAT wynosi …………. (zgodnie ze wskazaną przez Wykonawcę w 

załączniku do umowy - jeżeli dotyczy). 

 

§ 2 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia następujących kar: 

a) 5% wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a), gdy Zamawiający odstąpi od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 

b) 5% wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a), w przypadku odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego; 

c) 0,5% wartości asortymentu nieodebranego lub niedostarczonego w terminie 

wskazanym w § 5 ust. 1 umowy ramowej z uwzględnieniem § 5 ust. 8 umowy ramowej 

za każdy dzień zwłoki; 

d) 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu określonego odpowiednio w § 5 

ust. 7, § 6 ust. 4, § 6 ust. 9 umowy ramowej;  

2. Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć w szczególności: opóźnienie w dostawie, 

wadliwe wykonanie dostawy, niewykonanie dostawy, niewykonanie obowiązków 

gwarancyjnych, rękojmi.  

3. Naliczenie wskazanych kar nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy z tytułu gwarancji w 

zakresie wymiany wadliwego asortymentu, w tym poniesienia kosztów jego wymiany lub 

naprawy. 

4. Wartość asortymentu, o którym mowa w ust. 1 lit. c) wynikać będzie z sumy iloczynów: ceny 

jednostkowej netto w PLN, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. b) oraz ilości niedostarczonego, 

nieodebranego lub zareklamowanego asortymentu danego typu powiększonego o stawkę 

podatku VAT (jeżeli dotyczy)  

5. Zapłata kar, o których mowa w ust. 1 lit. c), ust. 1 lit. d) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

wykonania umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli 

szkoda przewyższy wysokość kar. 

7. Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie. 
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8. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z 

wynagrodzenia (z faktury) bez kierowania odrębnego wezwania do zapłaty. 

10. Wysokość kar umownych nie przekroczy kwoty 10% wartości określonej w § 1 ust. 6 w umowy 

ramowej 

§ 3 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z jednoczesnym naliczeniem 

kary, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a), w szczególności, gdy: 

a) Wykonawca pozostanie w zwłoce z dostawą asortymentu o ponad 1 dzień roboczy 

licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1, § 5 ust. 7, § 6 ust. 4, lub § 6 ust. 9 

umowy ramowej; 

b) Wykonawca wadliwie wykona dostawę, nie wykona dostawy, nie wykona obowiązków 

gwarancyjnych. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności 

uzasadniających tę czynność. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać 

złożone w terminie do 2 miesięcy od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę do 

odstąpienia od umowy.  

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wywołuje skutek na przyszłość (ex nunc), a w 

szczególności nie powoduje utraty uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji w odniesieniu do 

odebranego przez Zamawiającego asortymentu. 

4. Wszelkie zmiany umowy muszą być wprowadzane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 4 

(jeżeli dotyczy) 

1. Strony zgodnie potwierdzają, że przed dniem zawarcia Umowy Wykonawca wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 

5% wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 2 lit. a Umowy, tj. w kwocie ……. zł, w formie 

…………., które służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania  

lub nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności: 

a) do zwrotu innych kosztów poniesionych przez Zamawiającego, a które zgodnie z Umową 

obciążają Wykonawcę;  

b) zapłaty kar umownych bądź odszkodowania bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, 

jeśli Wykonawca nie zapłaci kar umownych w terminie wskazanym w wezwaniu do 

zapłaty; 

c) pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady i/lub gwarancji; 

d) odszkodowania uzupełniającego, o którym mowa w § 2 ust. 6 umowy. 

2. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji Umowy oraz okres obowiązywania rękojmi i/ 

lub gwarancji, ustalony zgodnie z postanowieniem § 6 Umowy ramowej.  

3. Wniesione zabezpieczenie jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie 

Zamawiającego i może być wykorzystane przez Zamawiającego, w przypadku niewykonania 

lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy, a także w przypadkach określonych  

w ust. 1 

4. Zamawiający zobowiązuje się zwolnić zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

w następujący sposób: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania 

Protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 8 Umowy ramowej, potwierdzającego 

należyte wykonanie przedmiotu Umowy;  

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymana dla pokrycia ewentualnych roszczeń 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i/lub gwarancji i zostanie zwrócone nie później  

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i/lub gwarancji. 

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie  

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres  

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy (jeżeli dotyczy).  

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zabezpieczenie może zostać 

przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, 

wskazanej w ust.1 na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Ustawy z dnia  
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11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). Zmiana 

formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszania jego wysokości. 

8. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia. 

9. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie powoduje upadku podstawy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 5 

1. Ze strony Zamawiającego osoba/osoby odpowiedzialne za odbiór przedmiotu umowy oraz 

podpisanie protokołów odbiorów jest/są……………………………………… (wskazana/wskazane 

zostaną w umowie). 

2. Ze strony Wykonawcy osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym w ramach realizowanej 

umowy wykonawczej jest/są: ……………………………….. (zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną 

w wyniku zaproszenia). 

3. Wykonawca zobowiązuje się powiadamiać Zamawiającego z 1–dniowym (dzień roboczy) 

wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy na nr faksu ……… lub adres e-mail ………….. 

(wskazane zostaną w umowie).  

4. Reklamacje należy zgłaszać na nr faksu lub adres e-mail ……………………….. (zgodnie z ofertą 

Wykonawcy złożoną w wyniku zaproszenia). 

 

§ 6 

1. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w 

wysokości do 100% kwoty, o której mowa w §1 ust.2 lit. a), w przypadku dysponowania 

stosownymi środkami finansowymi, a Wykonawca zgodnie ze złożonym oświadczeniem 

zobowiązuje się do jej przyjęcia z jednoczesną wpłatą zabezpieczenia w formie wskazanej w 

ust. 2. Jeżeli Zamawiający postanowi udzielić Wykonawcy zaliczki, Wykonawca nie może 

odmówić jej przyjęcia. 

2. Przed udzieleniem zaliczki, na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego określonym, 

nie krótszym niż 3 dni, przed dokonaniem przelewu środków finansowych, Wykonawca 

wniesie zabezpieczenie zaliczki w wysokości zgodnej z kwotą udzielanej zaliczki, w formie 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

4.  Zabezpieczenie zaliczki uwalniane będzie jednorazowo w terminie do 10 dni od daty 

podpisania bez uwag protokołu odbioru jakościowego. 

5.  W terminie do 3 dni od uznania zaliczki na rachunku bankowym Wykonawcy, jest on 

zobowiązany wystawić i doręczyć Zamawiającemu fakturę wystawioną na wartość zgodną z 

udzieloną zaliczką.  

6.  Nie wniesienie zabezpieczenia zaliczki skutkuje odstąpieniem przez Zamawiającego od jej 

udzielenia. 

7.  W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty dla 

Podwykonawców, Zamawiający wstrzyma uwolnienie zabezpieczenia zaliczki, o którym 

mowa w ust.4.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego na jego pisemne wezwanie w przypadku odstąpienia od umowy przez 

którąkolwiek ze stron. 

9. Zamawiający skorzysta z zabezpieczenia zaliczki, jeżeli Wykonawca nie zwrócił zaliczki w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w przypadku opisanym w ust. 8.  

10.   Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z zabezpieczenia zaliczki. 

 

§ 7 

1. Kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz postanowienia umowy ramowej Nr …………………. 

       

§ 8 

1. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez Strony. 
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Załącznik do umowy- Opis przedmiotu zamówienia/Oferta Wykonawcy 

 

ZAMAWIAJĄCY                    WYKONAWCA 

 

   ……………………………….        …………………………….. 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji. 

2) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony 

danych osobowych: 

Adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa; 

e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c i f RODO  

w celu związanym z postępowaniem na wymienioną w umowie dostawę 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej „ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

**;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9)  nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, 

c i f RODO.  
 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2) 
 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 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 wykreśleni. 
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Wzór-Załącznik nr 1 do SWZ 

Zadanie nr 1 

OFERTA WYKONAWCY 

 

Pełna nazwa Wykonawcy:  __________________________________________________________________1 

 

Adres:  _____________________________________________________________________________________1 

 

Nr telefonu:  ________________________________________________________________________________1 

 

Adres e-mail: _______________________________________________________________________________1 

 

Nr KRS/ REGON/NIP:  ________________________________________________________________________1 

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zwarcia umowy ramowej w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawy zestawów komputerowych, nr post. WZP-1684/22/103/Ł 

w zadaniu nr 1 na dostawy zestawów komputerowych typ 1 

 

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 

L.p. Rodzaj asortymentu  j.m. 
Szacunkowa 

ilość 

Cena netto                 

w PLN za 1 j.m. 

asortymentu 2 

Stawka podatku 

VAT w %1 

Cena  jednostkowa 

brutto w PLN (kol.5 

powiększona o 

stawkę podatku 

VAT)2 

Cena oferty brutto 

w PLN (kol. 4x7) 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
zestaw 

komputerowy 

typ 1 

szt. 400  …….%   

Lp. Nazwa 

komponentu 

Wymagane minimalne parametry 

techniczne asortymentu 

Oferowane parametry 

Należy wypełnić/odpowiednie 

zaznaczyć 

1 2 3 4 

1 Komputer  Komputer będzie wykorzystywany dla 

potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do 

Internetu oraz poczty elektronicznej, jako 

lokalna baza danych. W ofercie należy 

podać nazwę producenta, symbol oraz 

model oferowanego komputera.  

----------------------------------------------- 

2 Obudowa  Trwale oznaczona nazwą producenta, 

nazwą komputera, numerem seryjnym. 

Małogabarytowa  metalowa  obudowa 

przystosowana do pracy w poziomie 

 i w pionie (posiadająca fabrycznie 

zamontowane dystanse-nóżki) bez 

stosowania dodatkowych stojaków.  

Obudowa typu Small Form Factor z 

obsługą kart wyłącznie o niskim profilu;  

Obudowa musi być wyposażona  

w czujnik otwarcia obudowy.  

Otwory wentylacyjne usytuowane 

wyłącznie na przednim oraz tylnym 

panelu obudowy. Nie dopuszcza się 

otworów wentylacyjnych usytuowanych 

zarówno na bocznych panelach jak i na 

krawędziach obudowy. Wewnętrzne 

Trwale oznaczona 

……………………….. 

Małogabarytowa 

……………..(podać z jakiego 

materiału wykonana) obudowa 

przystosowana do pracy w …….. 

(wskazać w jakiej płaszczyźnie 

może pracować urządzenie) 

posiadająca fabrycznie 

zamontowane dystanse-nóżki bez 

stosowania dodatkowych 

stojaków..  

Obudowa typu Small Form Factor z 

obsługą kart wyłącznie o niskim 

profilu;  

…………………… 

(wpisać czy obudowa jest 

                                                      
1 należy wpisać 
2 należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
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uchwyty do montażu 1 x dysku 3.5” lub 1 

x dysku 2.5” wewnątrz obudowy. Na 

panelu przednim zamontowany filtr 

powietrza chroniący wnętrze przed 

kurzem, pyłem itp.  

Filtr demontowany bez użycia narzędzi. 

Obudowa otwierana bez użycia narzędzi 

umożliwiająca dostęp do pamięci 

masowej, pamięci ram.  

 

wyposażona w czujnik otwarcia). 

Otwory wentylacyjne usytuowane 

są wyłącznie na …………. panelu 

obudowy.  

Wewnętrzne uchwyty do montażu 

……..x dysku 3.5” lub ………. 2.5” 

wewnątrz obudowy. Na panelu 

……… zamontowany filtr powietrza 

chroniący wnętrze przed kurzem, 

pyłem itp.  

Filtr demontowany bez użycia 

narzędzi. 

Obudowa otwierana bez użycia 

narzędzi umożliwiaj dostęp do 

pamięci masowej, pamięci ram.  

3 Pamięć masowa Dysk M.2 SSD o pojemności nie mniejszej 

niż  256GB PCIe NVMe 

Obudowa musi umożliwiać montaż 

dodatkowego dysku 2.5” lub 3.5”.  

Dysk ……………… o pojemności  

………….. 

Obudowa umożliwia montaż 

dodatkowego dysku…………. 

4 Pamięć operacyjna Min. 8GB RAM, 3200MHz DDR4. Możliwość 

rozbudowy do 64GB. Jeden slot DIMM 

wolny. 

 

………………… GB RAM, ………….. , 

……………………. Slot DIMM wolny.  

5 Płyta główna  Trwale oznaczona nazwą producenta 

komputera (na etapie produkcji). 

Wyposażona w min. 1 x PCIe x16 Gen.3, 1 

x PCIe x1, 2 x DIMM z obsługą do 64 GB 

DDR4 RAM, 2 x SATA w tym min. 1 szt SATA 

3.0. 

złącze M.2 dla dysków 

Trwale oznaczona nazwą 

producenta komputera (na etapie 

produkcji). Wyposażona w ……….x 

PCIe x16 Gen.3, ………x PCIe x1, 

………….x DIMM z obsługą do 64 

GB DDR4 RAM, ……….x SATA w 

tym …….. szt SATA 3.0. , złącze 

……….. dla dysków 

6 Procesor  Procesor dedykowany do pracy w 

komputerach stacjonarnych.  

Procesor osiągający w teście Passmark 

CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark 

wynik co najmniej 14000 pkt. według 

wyników opublikowanych na stronie 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.p

hp w okresie od dnia ukazania się 

ogłoszenia do nie później niż na jeden 

dzień przed terminem składania oferty.  

Należy podać model i producenta 

procesora i ilość punktów w teście 

PassMark CPU Mark. 

Procesor dedykowany do pracy w 

komputerach stacjonarnych.  

Procesor osiągający w teście 

Passmark CPU Mark, w kategorii 

Average CPU Mark wynik ……. pkt. 

według wyników opublikowanych 

na stronie 

http://www.cpubenchmark.net/c

pu_list.php w dniu ……….  

Producent i model procesora 

……….. 

7 Napęd optyczny  Zintegrowana z komputerem  nagrywarka 

DVD. Napęd optyczny zamontowany w 

dedykowanej wnęce zewnętrznej 5.25” 

typu slim. 

Zintegrowana z komputerem  

nagrywarka D ……….. Napęd 

optyczny zamontowany w 

dedykowanej wnęce zewnętrznej 

5.25” typu slim. 

8 Karta graficzna  Zintegrowana karta graficzna osiągająca 

w teście Passmark G3D Mark, w kategorii 

Average G3D Mark wynik co najmniej 

1300pkt. według wyników 

opublikowanych na stronie: 

https://www.videocardbenchmark.net/g

pu_list.php 

w okresie od dnia ukazania się ogłoszenia 

do nie później niż na jeden dzień przed 

Zintegrowana karta graficzna 

osiągająca w teście Passmark G3D 

Mark, w kategorii Average G3D 

Mark wynik co najmniej ……….pkt. 

według wyników opublikowanych 

na stronie: 

https://www.videocardbenchmark

.net/gpu_list.php W dniu …………. 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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terminem składania oferty.  

9 Audio  Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą 

główną, zgodna z High Definition.   

Wpisać przykładowo: 

Karta dźwiękowa zintegrowana z 

płytą główną, zgodna z High 

Definition.   

10 Karta sieciowa  10/100/1000 – złącze RJ45; Wol- funkcja 

włączana przez użytkownika 

Wpisać przykładowo: 

10/100/1000 – złącze RJ45; Wol- 

funkcja włączana przez 

użytkownika 

11 Porty/złącza  Wbudowane porty z przodu obudowy:  

- 2 x USB 3.2  

- 2 x USB 2.0 

- 1 x port Combo umożliwiający 

podłączenie słuchawek  

wraz z mikrofonem lub  

1 x port mikrofonowy i 1x port 

umożliwiający podłączenie słuchawek  

Wbudowane porty z tyłu obudowy:  

- 2xDP lub 2xHDMI lub 1xHDMI + 1xDP      

- VGA 

- 2 x USB 3.2   

- 2 x USB 2.0  

- 1 x port sieciowy RJ-45,   

Wymagana ilość i rozmieszczenie portów   

wideo, USB, RJ-45 (na zewnątrz obudowy 

komputera) nie może być osiągnięta w 

wyniku stosowania konwerterów, 

przejściówek, adapterów. 

Wbudowane porty z przodu 

obudowy:  

- ……………x USB 3.2 

- ……………x USB 2.0 

- ………….. x port Combo 

umożliwiający podłączenie 

słuchawek wraz z mikrofonem lub  

…………x port mikrofonowy  

i ……… x port umożliwiający 

podłączenie słuchawek  

Wbudowane porty z tyłu obudowy 

wyprowadzone bezpośrednio z 

płyty głównej:  

- ……… x DP  lub ..… x HDMI  lub 

..… x HDMI + …….xDP (wpisać 

które rozwiązanie zastosowano) 

- VGA  

- …..…….. x USB 3.2  

- ………… x USB 2.0  

- ………… x port sieciowy RJ-45,  

Wymagana ilość i rozmieszczenie 

portów   wideo, USB, RJ-45 (na 

zewnątrz obudowy komputera) nie 

może być osiągnięta w wyniku 

stosowania konwerterów, 

przejściówek, adapterów. 

12 Klawiatura/mysz  Klawiatura przewodowa w układzie US 

lub EU, USB, kabel min 1,5m. 

Mysz przewodowa (optyczna lub 

laserowa) 3 przyciskowa (scroll), USB, 

kabel min. 1,5m  

Klawiatura przewodowa w 

układzie ………………………., USB, 

kabel ……………….m, 

 Mysz przewodowa ……, 3 

przyciskowa (scroll), USB, kabel 

…………..m. 

13 Klawiatura – 

funkcyjności OPCJA 

Kompaktowa klawiatura z klawiszami 

dodatkowymi w formie funkcyjnej (min.  

Fn. Lock, sleep, search, print screen, scroll 

lock, pause break, play/pause, forward, 

backward). Minimum dwa klawisze 

aktywujące przyciski funkcyjne na 

klawiaturze w ciągu klawiszy Ctrl, Alt 

(lewy, prawy klawisz funkcyjny). 

Możliwość instalacji dedykowanej 

podpórki pod nadgarstki, podpórka 

trwale integrująca się bezpośrednio z 

klawiaturą. 

TAK / NIE 

 
jeżeli Wykonawca nie dokona 

zaznaczenia Zamawiający uzna, że 

oferowany asortyment nie posiada 

opcji wyposażenia, 

14 Zasilacz  Energooszczędny zasilacz o mocy min. 

300W oraz sprawności na poziomie min. 

92% przy 50% obciążenia, wraz z kablem 

zasilającym - złącza: Hybrydowe typu 

C/E/F męskie - IEC C13 ,min. 1.5m, kolor 

Energooszczędny zasilacz o mocy 

…….. oraz sprawności na poziomie 

………% przy ………% obciążenia, 

wraz z kablem zasilającym - 

złącza: Hybrydowe typu C/E/F 
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czarny  męskie - IEC C13 ,…….m, kolor 

……….. 

15 Oddzielny system 

diagnostyczny 

zasilacza OPCJA 

Oddzielny system diagnostyczny 

zasilacza. Dioda oddzielnego systemu 

diagnostycznego zasilacza umieszczona 

na tylnym panelu obudowy, niezależna 

od głównego systemu diagnostycznego. 

TAK / NIE 

 
jeżeli Wykonawca nie dokona 

zaznaczenia Zamawiający uzna, że 

oferowany asortyment nie posiada 

opcji wyposażenia, 

16 System operacyjny  Zainstalowany/preinstalowany nowy, 

nieaktywowany nigdy wcześniej na innym 

urządzeniu, system operacyjny: 

Oryginalny Windows 11 Pro. PL 64-bit z 

licencją lub równoważny. Klucz licencyjny 

Windows 11 Professional musi być 

zapisany trwale w BIOS i umożliwiać 

instalację systemu operacyjnego zdalnie 

bez potrzeby ręcznego wpisywania 

klucza licencyjnego. 

Parametry równoważności: 

· pełna integracja z systemami IBM Lotus 

Notes, SWOP, Płatnik; 

· pełna obsługa ActiveX; 

· dostępne dwa rodzaje graficznego 

interfejsu użytkownika, w tym: 

- klasyczny, umożliwiający obsługę przy 

pomocy klawiatury i myszy, 

- dotykowy umożliwiający sterowanie 

dotykiem na urządzeniach typu tablet lub 

monitorach dotykowych; 

· możliwość dokonywania aktualizacji i 

poprawek systemu przez Internet z 

możliwością wyboru instalowanych 

poprawek; 

· wbudowana zapora internetowa 

(firewall) dla ochrony połączeń 

internetowych; zintegrowana z systemem 

konsola do zarządzania ustawieniami 

zapory i regułami IP v4 i v6; 

· wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1 i 

2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia 

aplikacji działających we wskazanych 

środowiskach; 

· wsparcie dla JScript i VBScript – 

możliwość uruchamiania interpretera 

poleceń; 

· system operacyjny musi posiadać 

funkcjonalność pozwalającą na 

identyfikację sieci komputerowych, do 

których jest podłączony, zapamiętywanie 

ustawień i przypisywanie do min. 3 

kategorii bezpieczeństwa (z 

predefiniowanymi odpowiednio do 

kategorii ustawieniami zapory sieciowej, 

udostępniania plików itp.); 

· zgodny z posiadanym przez 

zamawiającego oprogramowaniem MS 

Office 2007/2010/2013/2016/2019/2021, 

Zainstalowany/preinstalowany* 

nowy, nieaktywowany nigdy 

wcześniej na innym urządzeniu, 

system operacyjny …………. 

* -niepotrzebne usunąć 
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oprogramowaniem IBM Tivoli Endpoint 

Manager for Lifecycle Management 

(wraz z instalacją agenta IBM TEM); 

· oprogramowanie powinno umożliwiać 

zainstalowanie oprogramowania 

(Kies, Active Sync lub Centrum obsługi 

urządzeń z systemem Windows 

Mobile, PC Suitę lub Nokia Suitę, Zune, 

iTunes) umożliwiającego pełną 

synchronizację i zgrywanie kontaktów i 

danych między używanymi przez 

Zamawiającego telefonami 

komórkowymi (Nokia, Iphone, Samsung, 

Telefunken) oraz komputerem. 

· oprogramowanie powinno zawierać 

certyfikat autentyczności lub unikalny kod 

aktywacyjny; 

Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą 

być realizowane z zastosowaniem 

wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji 

Microsoft Windows 11 

Należy podać producenta i wersję. 

17 Pakiet biurowy Nowy, nieaktywowany nigdy wcześniej 

na innym urządzeniu, pakiet 

oprogramowania biurowego, 

zintegrowanego, zawierającego 

następujące składniki:  edytor tekstu, 

arkusz kalkulacyjny, program do 

tworzenia prezentacji. Oprogramowanie 

Microsoft Office Standard  2021 PL w 

wersji LTSC lub równoważny - 

umożliwiający dodanie do konta  w 

usłudze MVLSC lub MPSA dla 

Zamawiającego .   

Wymagania pakietu - parametry 

równoważności: zgodność z posiadanym 

przez zamawiającego 

oprogramowaniem, MS Office 

"2013/2016/2019/2021” oraz prawidłowe 

odczytywanie i zapisywanie danych w 

dokumentach w formatach: .DOC, 

.DOCX, XLS, ,XLSX, PPT, PPTX. W 

otwieranych dokumentach musi być 

zachowane oryginalne formatowanie 

oraz ich treść. Wszystkie funkcje oraz 

makra muszą działać poprawnie a ich 

wynik musi być identyczny jak w 

przypadku programu, w którym został 

wytworzony bez konieczności 

dodatkowej edycji otwartego 

dokumentu. Dostarczony program musi 

zapewniać możliwość modyfikacji plików 

utworzonych za pomocą ww. 

programów w taki sposób by możliwe 

było ich poprawne otworzenie przy 

pomocy programu, który oryginalnie 

służył do utworzenia pliku. Edytor 

tekstowy powinien umożliwiać zmianę 

wielkości kerningu, tworzenie wcięć 

lustrzanych, zastosowanie stylów 

Należy podać producenta i wersję.  

……………………………………………

……………………………………………

…………………………… 
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mieszanych i stylów tabel oraz podział 

okna na kilka dokumentów. Arkusz 

kalkulacyjny powinien umożliwiać 

ustawianie obszaru wydruku,. Natomiast 

program do prezentacji musi zapewnić 

importowanie slajdów z innych 

prezentacji. Zamawiający dopuszcza 

zaoferowanie produktu równoważnego.  

Należy podać producenta i wersję 

Licencja pakietu biurowego nie może 

być powiązana z licencją systemu 

operacyjnego zainstalowanego na 

komputerze. 

18 Bios BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 

-  Możliwość, bez uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego 

komputera lub innych podłączonych do 

niego urządzeń uzyskania informacji o: 

- nazwie modelu komputera, 

- numeru seryjnego komputera 

- MAC Adres karty sieciowej, 

- wersja Biosu, 

- zainstalowanym procesorze, 

 jego taktowaniu  

- ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, 

- dyskach podłączonych do portów M.2 

oraz SATA (model napędu optycznego) 

Możliwość z poziomu Bios: 

- wyłączenia kontrolera selektywnego 

(pojedynczego) portów SATA, 

- konfiguracji kontrolera SATA: AHCI  

- wyłączenia karty sieciowej, karty audio,  

- ustawienia hasła: administratora, 

użytkownika, Power-On,  

- blokady aktualizacji BIOS bez podania 

hasła administratora 

- alertowania zmiany konfiguracji 

sprzętowej komputera  

- ustawienia trybu wyłączenia komputera 

w stan niskiego poboru energii  

- załadowania optymalnych ustawień 

Bios 

- obsługa Bios za pomocą klawiatury i/lub 

myszy 

- obsługa Bios bez uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego 

komputera lub innych, podłączonych do 

niego, urządzeń zewnętrznych 

Funkcja włączająca przypomnienie o 

konieczności oczyszczenia lub 

zastąpienia filtra powietrza w różnych 

przedziałach czasowych. 

Możliwość ustawienia portów USB w trybie 

„no BOOT” (podczas startu komputer nie 

wykrywa urządzeń boot’ujących typu 

USB). 

Oferowany BIOS musi posiadać poza 

swoją wewnętrzną strukturą menu 

szybkiego boot’owania które umożliwia 

m.in.: uruchamianie systemu 

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 

-  Posiada możliwość, bez 

uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego 

komputera lub innych 

podłączonych do niego urządzeń 

uzyskania informacji o: 

……………………….. 

……………………….. 

 

Możliwość z poziomu Bios: 

………………………… 

………………….. 

Funkcja włączająca 

przypomnienie o konieczności 

oczyszczenia lub zastąpienia filtra 

powietrza w różnych przedziałach 

czasowych. 

Możliwość ustawienia portów USB 

w trybie „no BOOT” (podczas 

startu komputer nie wykrywa 

urządzeń boot’ujących typu USB). 

 

Posiada możliwość ustawienia 

portów USB w trybie „no BOOT” 

(podczas startu komputer nie 

wykrywa urządzeń boot’ujących 

typu USB). 

Oferowany BIOS  posiada poza 

swoją wewnętrzną strukturą menu 

szybkiego boot’owania które 

umożliwia: 

………….  
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zainstalowanego  

na dysku twardym, uruchamianie systemu  

z urządzeń zewnętrznych, uruchamianie 

systemu z serwera za pośrednictwem 

zintegrowanej karty sieciowej, 

uruchomienie graficznego systemu 

diagnostycznego, wejście do BIOS, 

upgrade BIOS. 

19 BIOS DIAGNOSTYKA 

OPCJA 

Funkcja włączająca przypomnienie o 

konieczności oczyszczenia lub 

zastąpienia filtra powietrza w jednej z 

opcji z dostępnych: co 15 dni, co 30 dni, 

co 60 dni, co 90 dni, co 120 dni, co 150 

dni i co 180dni. 

TAK / NIE 

 
jeżeli Wykonawca nie dokona 

zaznaczenia Zamawiający uzna, że 

oferowany asortyment nie posiada 

opcji wyposażenia, 

20 BIOS HASŁO OPCJA Możliwość ustawienia hasła użytkownika 

umożliwiającego uruchomienie 

komputera (zabezpieczenie przed 

nieautoryzowanym uruchomieniem) przy 

jednoczesnym zdefiniowanym haśle 

administratora. Użytkownik po wpisaniu 

swojego hasła jest wstanie 

zidentyfikować ustawienia BIOS. 

Możliwość ustawienia haseł użytkownika i 

administratora składających się z cyfr, 

małych liter, dużych liter oraz znaków 

specjalnych (hasła niezależne, 

traktowane jako oddzielne hasła). 

Dedykowane pole numeru 

inwentarzowego w BIOS umożliwiające 

wpisanie numeru inwentarzowego 

bezpośrednio w BIOS, bez wykorzystania 

dodatkowego oprogramowania. Pole po 

nadaniu numeru nie może być 

edytowalne. Numer inwentarzowy 

nieulegający skasowaniu po aktualizacji 

BIOS. 

TAK / NIE 

 
jeżeli Wykonawca nie dokona 

zaznaczenia Zamawiający uzna, że 

oferowany asortyment nie posiada 

opcji wyposażenia, 

21 Zintegrowany 

System 

Diagnostyczny 

Wbudowany wizualny system 

diagnostyczny oparty o sygnalizację 

włącznika POWER, służący do 

sygnalizowania i diagnozowania 

problemów z komputerem i jego 

komponentami, sygnalizacja oparta na 

zmianie statusów diody LED System 

usytuowany na przednim panelu. System 

diagnostyczny musi sygnalizować: 

uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 

uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, 

awarię procesora. Oferowany system 

diagnostyczny nie może wykorzystywać 

minimalnej ilości wolnych slotów na 

płycie głównej, wymaganych wnęk 

zewnętrznych w specyfikacji i 

dodatkowych oferowanych przez 

wykonawcę, oraz nie może być uzyskany 

przez konwertowanie, przerabianie 

innych złączy na płycie głównej nie 

Wbudowany wizualny system 

diagnostyczny oparty o 

sygnalizację włącznika POWER, 

służący do sygnalizowania i 

diagnozowania problemów z 

komputerem i jego 

komponentami, sygnalizacja 

oparta na zmianie statusów diody 

LED System usytuowany na 

przednim panelu. System 

diagnostyczny musi sygnalizować: 

……………………… 

Oferowany system diagnostyczny 

nie  wykorzystuje minimalnej ilości 

wolnych slotów na płycie głównej, 

wymaganych wnęk zewnętrznych 

w specyfikacji i dodatkowych 

oferowanych przez wykonawcę, 

oraz nie może być uzyskany przez 

konwertowanie, przerabianie 
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wymienionych w specyfikacji a które nie 

są dedykowane dla systemu 

diagnostycznego. 

innych złączy na płycie głównej 

nie wymienionych w specyfikacji a 

które nie są dedykowane dla 

systemu diagnostycznego. 

22 Graficzny system 

diagnostyczny 

System diagnostyczny z graficznym 

interfejsem użytkownika dostępny z 

poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, 

umożliwiający przetestowanie 

komputera. Procedura POST traktowana 

jest jako oddzielna funkcjonalność 

System diagnostyczny z graficznym 

interfejsem użytkownika dostępny z 

poziomu szybkiego menu boot lub 

BIOS, umożliwiający 

przetestowanie komputera. 

23 Graficzny system 

diagnostyczny 

opcja 

System diagnostyczny z graficznym 

interfejsem użytkownika zaszyty w tej 

samej pamięci flash co BIOS, dostępny z 

poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, 

umożliwiający przetestowanie komputera 

a w szczególności jego składowych - 

magistrali PCIe, dysku,  zintegrowanej 

karty sieciowej, układu wideo, CPU, 

pamięci RAM. System zapewniający 

pełną funkcjonalność, a także 

zachowujący interfejs graficzny nawet w 

przypadku braku dysku, sformatowania 

dysku oraz jego uszkodzenia, 

niewymagający stosowania 

dodatkowych zewnętrznych oraz 

wewnętrznych nośników pamięci 

masowej oraz dostępu do Internetu i sieci 

lokalnej 

TAK / NIE 

 
jeżeli Wykonawca nie dokona 

zaznaczenia Zamawiający uzna, że 

oferowany asortyment nie posiada 

opcji wyposażenia, 

24 Waga/rozmiary 

urządzenia wraz z 

napędem 

optycznym – 

podane wartości są 

wartościami 

maksymalnymi 

Waga urządzenia nie więcej niż 8kg  

Suma wymiarów nie więcej niż 700mm 

Waga urządzenia  

……. kg 

Suma wymiarów 

..….. mm 

25 Bezpieczeństwo 

  

Złącze umożliwiające zastosowanie 

zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 

metalowej uniemożliwiającej również 

otwarcie obudowy;   

Ukryty w laminacie płyty głównej układ 

sprzętowy służący do tworzenia i 

zarządzania wygenerowanymi przez 

komputer kluczami szyfrowania. 

Zabezpieczenie to musi posiadać 

możliwość szyfrowania poufnych 

dokumentów przechowywanych na 

dysku twardym przy użyciu klucza 

sprzętowego.  Próba usunięcia 

dedykowanego układu doprowadzi do 

uszkodzenia całej płyty głównej. 

Złącze umożliwiające 

zastosowanie zabezpieczenia 

fizycznego w postaci linki 

metalowej uniemożliwiającej 

również otwarcie obudowy;   

Ukryty w laminacie płyty głównej 

układ sprzętowy służący do 

tworzenia i zarządzania 

wygenerowanymi przez komputer 

kluczami szyfrowania. 

Zabezpieczenie to musi posiadać 

możliwość szyfrowania poufnych 

dokumentów przechowywanych 

na dysku twardym przy użyciu 

klucza sprzętowego.  Próba 

usunięcia dedykowanego układu 

doprowadzi do uszkodzenia całej 

płyty głównej. 

26 Wsparcie 

techniczne 

producenta 

Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą 

być realizowane przez Producenta i/lub 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego 

Producenta. Wymagane dołączenie do 

oferty oświadczenia Producenta 

potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie 

realizowany bezpośrednie przez 

Naprawy gwarancyjne urządzeń 

realizowane będą przez 

………………. 
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Producenta i/lub we współpracy z 

Autoryzowanym Partnerem Serwisowym 

Producenta. 

Zamawiający wymaga od podmiotu 

realizującego serwis lub producenta 

sprzętu dołączenia do oferty 

oświadczenia, że w przypadku 

wystąpienia awarii dysku twardego w 

urządzeniu objętym aktywnym wsparciem 

technicznym, uszkodzony dysk twardy 

pozostaje u Zamawiającego. Do oferty 

należy dostarczyć oświadczenie 

producenta sprzętu potwierdzające, że w 

przypadku niewywiązywania się z 

obowiązków gwarancyjnych oferenta 

sprzętu przejmie na siebie wszelkie 

zobowiązania związane z serwisem 

sprzętu oferowanego w wyżej 

wymienionym postępowaniu, 

27 Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona 

zgodnie z normą ISO 7779 lub 

równoważne oraz wykazana zgodnie z 

normą ISO 9296 lub równoważne w 

pozycji obserwatora w trybie pracy dysku 

twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 

26 dB (załączyć oświadczenie 

producenta zawierające numer 

postępowania. 

Głośność jednostki centralnej 

mierzona zgodnie z normą ISO 

7779 lub równoważne oraz 

wykazana zgodnie z normą ISO 

9296 lub równoważne w pozycji 

obserwatora w trybie pracy dysku 

twardego (IDLE) wynosząca 

maksymalnie ……. dB 

28 Certyfikaty i 

standardy 

Certyfikat ISO9001 lub równoważne dla 

producenta sprzętu (załączyć dokument 

potwierdzający spełnianie wymogu) 

Deklaracja zgodności CE lub 

równoważne (załączyć do oferty) 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów 

środowiskowych, w tym zgodności z 

dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o 

eliminacji substancji niebezpiecznych w 

postaci oświadczenia producenta 

jednostki (wg wytycznych Krajowej 

Agencji Poszanowania Energii S.A., 

zawartych w dokumencie „Opracowanie 

propozycji kryteriów środowiskowych dla 

produktów zużywających energię 

możliwych do wykorzystania przy 

formułowaniu specyfikacji na potrzeby 

zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; 

dokument z grudnia 2006), w 

szczególności zgodności z normą ISO 

1043-4 lub równoważne dla płyty głównej 

oraz elementów wykonanych z tworzyw 

sztucznych o masie powyżej 25 gram. 

 

………………….. 

29 Certyfikaty i 

standardy opcja 

Oferowane komputery wyprodukowane 

są przez producenta, zgodnie z normą 

PN-EN  ISO 50001 lub równoważne.  

Do oferty należy załączyć certyfikat ISO 

50001 lub równoważne potwierdzający 

certyfikację producenta. 

TAK / NIE 

 
jeżeli Wykonawca nie dokona 

zaznaczenia Zamawiający uzna, że 

oferowany asortyment nie posiada 

opcji wyposażenia, 

 

„Monitor 27” 
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L.P. Nazwa komponentu 

Wymagane minimalne 

parametry techniczne 

monitora  

 

Oferowane parametry 

Należy wypełnić/odpowiednie 

zaznaczyć 

1 2 3 4 

1 Typ ekranu 

Ekran ciekłokrystaliczny z 

aktywną matrycą min. 27” 

(16:9), czarny lub odcienie 

szarości 

Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną 

matrycą …….”, 

(16:9), kolor ….. 

2 Rozmiar plamki max. 0,312 mm ….. mm 

3 Jasność Nie więcej niż 300 cd/m2 ….. cd/m2 

4 Kontrast Typowy nie mniej niż 1000:1 …………….. 

5 
Kąty widzenia 

(pion/poziom) 
Nie mniej niż 178/178 stopni …………… 

6 Czas reakcji matrycy max. 8 ms (Gray to Gray) ……. ms 

7 
Rozdzielczość 

maksymalna 
min.1920 x 1080 przy 60Hz ….. x …… przy …..Hz 

8 
Zużycie energii – nie 

większe niż 

Normalne działanie 20W w 

trybie włączenia, tryb 

wyłączenia aktywności  0,3W  

Normalne działanie ……W w 

trybie włączenia, tryb wyłączenia 

aktywności  …….W 

9 
Powłoka powierzchni 

ekranu 
Antyodblaskowa utwardzona …………………… 

10 Podświetlenie System podświetlenia LED System podświetlenia …… 

11 Bezpieczeństwo 

 Złącze umożliwiające 

zastosowanie zabezpieczenia 

fizycznego w postaci linki 

metalowej - gniazdo 

zabezpieczenia przed 

kradzieżą. 

………………… 

12 
Waga bez podstawy nie 

większa niż 
6 kg  …… kg 

13 
Największe wymiary bez  

podstawy 

Wysokość : 400 mm 

Szerokość : 630 mm 

Głębokość : 60 mm 

Wysokość : ….. mm 

Szerokość : …… mm 

Głębokość : …… mm 

14 
Największe wymiary z 

podstawą 

Wysokość : 550 mm 

Szerokość : 630 mm 

Głębokość : 300 mm 

Wysokość : ….. mm 

Szerokość : …… mm 

Głębokość : …… mm 

15 Zakres regulacji Tilt 
Wymagany, od -5 do +20 lub 

min. regulacja 25 stopni 

od -…… do +……. 

regulacja …… stopni 

16 
Zakres regulacji 

wysokości  
Min 100 mm …….mm 

17 Kolor obudowy ciemny (np. czarny, szary) Kolor …………….  

18 Głośniki 

Głośniki: wbudowane lub 

dedykowane przez 

producenta monitora 

dołączane jako listwa 

dźwiękowa, o parametrach 

nie gorszych niż:  

Całkowita moc: 2,0 W, 

sumarycznie dla obu 

głośników 

Głośniki……………, Całkowita 

moc:……….W 

19 Złącze nie mniej niż 
1x D-Sub, 1x DisplayPort, 1x 

HDMI 

…….x D-Sub, …….x DisplayPort, 

…….x HDMI,  
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20 Inne 

Zdejmowana podstawa oraz 

otwory montażowe w 

obudowie VESA 100mm 

W zestawie niżej wymienione 

kable koloru  ciemnego 

(szary, czarny): 

 kabel zasilający o złączu 

hybrydowym typu C/E/F 

męskie - IEC C13 ,min. 1.8m  

oraz  

kabel DP (PC) – DP (LCD), 

min. 1.8m 

kabel DP (PC)– DVI (LCD),  

min. 1.8 m  

kabel HDMI (LCO) min 1.8m 

Zdejmowana podstawa oraz 

otwory montażowe w obudowie 

VESA 100mm 

W zestawie kable koloru : 

……. 

kabel zasilający o złączu 

hybrydowym typu C/E/F męskie - 

IEC C13 ,………..m  

oraz  

kabel DP (PC) – DP (LCD), …….m 

kabel DP (PC)– DVI (LCD), …….m 

kabel HDMI (LCO), …….m 

 

II. Oświadczamy, że: 

1. Udzielam/my gwarancji na asortyment na okres ……3 (min. 24) miesięcy, 
2. Zobowiązujemy się do wykonania dostawy w terminie ……3 (maks. 30) dni roboczych, licząc od 

dnia zawarcia umowy wykonawczej.  

3. Udzielam/my rękojmi na asortyment na okres ……3 (min. 24) miesięcy. 

 

III. Oświadczamy, że: 

1. Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione  

w powyższym opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku 

powstaje po stronie ........................................4 (Wykonawcy lub Zamawiającego). 

3. Jesteśmy/jestem: 5 

󠄀 mikroprzedsiębiorstwem, 

󠄀 małym przedsiębiorstwem, 

󠄀 średnim przedsiębiorstwem, 

󠄀 jednoosobową działalnością gospodarczą, 

󠄀 osoba fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 

󠄀 innym rodzajem.  

4. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu i SWZ i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania 

oferty. 

5. Ogólne warunki 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. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 90 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

7. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. 

8. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej 

z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy. 

 

IV. Informujemy, że: 

1. Dostawa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy6 

………………………………………………………………………………………...……………………………7 
(należy podać nazwę lub firmę Podwykonawcy oraz jego siedzibę) 

który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: 

…….......................................................................................................................................................... 7  

                                                      
3 należy wpisać, w przypadku braku wypełnienia przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie minimalny okres 

gwarancji/rękojmi/maksymalny termin dostawy określony w nawiasie 
4 należy wpisać, jeżeli Wykonawca nie wpisze, Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy 
5 należy zaznaczyć właściwe 
6 niepotrzebne skreślić, jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie 

zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom 
7 należy wpisać 
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(należy podać zakres części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy) 

 

2. Zaproszenia przekazywane będą na adres e-mail …………………….7  

3. Reklamacje na asortyment Zamawiający będzie składał każdorazowo  

nr faksu: ...................................................................................................................... 7  

e-maila: ...................................................................................................................... 7 

 

V. 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) (tj. 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). 

 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
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Wzór-Załącznik nr 1 do SWZ 

Zadanie nr 2 

OFERTA WYKONAWCY 

 

Pełna nazwa Wykonawcy:  __________________________________________________________________8 

 

Adres:  _____________________________________________________________________________________1 

 

Nr telefonu:  ________________________________________________________________________________1 

 

Adres e-mail: _______________________________________________________________________________1 

 

Nr KRS/ REGON/NIP:  ________________________________________________________________________1 

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zwarcia umowy ramowej w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawy zestawów komputerowych, nr post. WZP-1684/22/103/Ł 

w zadaniu nr 1 na dostawy zestawów komputerowych typ 2 

 

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

L.p. Rodzaj asortymentu  j.m. 
Szacunkowa 

ilość 

Cena netto                 

w PLN za 1 j.m. 

asortymentu 9 

Stawka podatku 

VAT w %1 

Cena  jednostkowa 

brutto w PLN (kol.5 

powiększona o stawkę 

podatku VAT)2 

Cena oferty brutto 

w PLN (kol. 4x7) 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
zestaw 

komputerowy 

typ 2 

szt. 400  …….%   

Lp. Nazwa 

komponentu 

Wymagane minimalne parametry 

techniczne asortymentu 

Oferowane parametry 

Należy wypełnić/odpowiednie 

zaznaczyć 

1 2 3 4 

1 Komputer  Komputer będzie wykorzystywany dla 

potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do 

Internetu oraz poczty elektronicznej, 

jako lokalna baza danych. W ofercie 

należy podać nazwę producenta, 

symbol oraz model oferowanego 

komputera.  

----------------------------------------------- 

2 Obudowa  Trwale oznaczona nazwą producenta, 

nazwą komputera, numerem seryjnym. 

Małogabarytowa  metalowa  obudowa 

przystosowana do pracy w poziomie 

 i w pionie (posiadająca fabrycznie 

zamontowane dystanse-nóżki) bez 

stosowania dodatkowych stojaków.  

Obudowa typu Small Form Factor z 

obsługą kart wyłącznie o niskim profilu;  

Obudowa musi być wyposażona  

w czujnik otwarcia obudowy.  

Otwory wentylacyjne usytuowane 

wyłącznie na przednim oraz tylnym 

panelu obudowy. Nie dopuszcza się 

otworów wentylacyjnych usytuowanych 

zarówno na bocznych panelach jak i na 

Trwale oznaczona 

……………………….. 

Małogabarytowa 

……………..(podać z jakiego 

materiału wykonana) obudowa 

przystosowana do pracy w …….. 

(wskazać w jakiej płaszczyźnie może 

pracować urządzenie) posiadająca 

fabrycznie zamontowane dystanse-

nóżki bez stosowania dodatkowych 

stojaków..  

Obudowa typu Small Form Factor z 

obsługą kart wyłącznie o niskim 

profilu;  

…………………… 

(wpisać czy obudowa jest 

                                                      
1 należy wpisać 
2 należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
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krawędziach obudowy. Wewnętrzne 

uchwyty do montażu 1 x dysku 3.5” lub 1 

x dysku 2.5” wewnątrz obudowy. Na 

panelu przednim zamontowany filtr 

powietrza chroniący wnętrze przed 

kurzem, pyłem itp.  

Filtr demontowany bez użycia narzędzi. 

Obudowa otwierana bez użycia 

narzędzi umożliwiająca dostęp do 

pamięci masowej, pamięci ram.  

 

wyposażona w czujnik otwarcia). 

Otwory wentylacyjne usytuowane 

są wyłącznie na …………. panelu 

obudowy.  

Wewnętrzne uchwyty do montażu 

……..x dysku 3.5” lub ………. 2.5” 

wewnątrz obudowy. Na panelu 

……… zamontowany filtr powietrza 

chroniący wnętrze przed kurzem, 

pyłem itp.  

Filtr demontowany bez użycia 

narzędzi. 

Obudowa otwierana bez użycia 

narzędzi umożliwiaj dostęp do 

pamięci masowej, pamięci ram.  

3 Pamięć masowa Dysk M.2 SSD o pojemności nie mniejszej 

niż  256GB PCIe NVMe 

Obudowa musi umożliwiać montaż 

dodatkowego dysku 2.5” lub 3.5”.  

Dysk ……………… o pojemności  

………….. 

Obudowa umożliwia montaż 

dodatkowego dysku…………. 

4 Pamięć operacyjna Min. 8GB RAM, 3200MHz DDR4. 

Możliwość rozbudowy do 64GB. Jeden 

slot DIMM wolny. 

………………… GB RAM, ………….. , 

……………………. Slot DIMM wolny.  

5 Płyta główna  Trwale oznaczona nazwą producenta 

komputera (na etapie produkcji). 

Wyposażona w min. 1 x PCIe x16 Gen.3, 

1 x PCIe x1, 2 x DIMM z obsługą do 64 

GB DDR4 RAM, 2 x SATA w tym min. 1 szt 

SATA 3.0. 

złącze M.2 dla dysków 

Trwale oznaczona nazwą 

producenta komputera (na etapie 

produkcji). Wyposażona w ……….x 

PCIe x16 Gen.3, ………x PCIe x1, 

………….x DIMM z obsługą do 64 GB 

DDR4 RAM, ……….x SATA w tym 

…….. szt SATA 3.0. , złącze ……….. 

dla dysków 

6 Procesor  Procesor dedykowany do pracy w 

komputerach stacjonarnych.  

Procesor osiągający w teście Passmark 

CPU Mark, w kategorii Average CPU 

Mark wynik co najmniej 14000 pkt. 

według wyników opublikowanych na 

stronie 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.

php w okresie od dnia ukazania się 

ogłoszenia do nie później niż na jeden 

dzień przed terminem składania oferty.  

Należy podać model i producenta 

procesora i ilość punktów w teście 

PassMark CPU Mark. 

Procesor dedykowany do pracy w 

komputerach stacjonarnych.  

Procesor osiągający w teście 

Passmark CPU Mark, w kategorii 

Average CPU Mark wynik ……. pkt. 

według wyników opublikowanych 

na stronie 

http://www.cpubenchmark.net/cpu

_list.php w dniu ……….  

Producent i model procesora 

……….. 

7 Napęd optyczny  Zintegrowana z komputerem  

nagrywarka DVD. Napęd optyczny 

zamontowany w dedykowanej wnęce 

zewnętrznej 5.25” typu slim. 

Zintegrowana z komputerem  

nagrywarka D ……….. Napęd 

optyczny zamontowany w 

dedykowanej wnęce zewnętrznej 

5.25” typu slim. 

8 Karta graficzna  Zintegrowana karta graficzna 

osiągająca w teście Passmark G3D 

Mark, w kategorii Average G3D Mark 

wynik co najmniej 1300pkt. według 

wyników opublikowanych na stronie: 

https://www.videocardbenchmark.net/

gpu_list.php 

w okresie od dnia ukazania się 

ogłoszenia do nie później niż na jeden 

Zintegrowana karta graficzna 

osiągająca w teście Passmark G3D 

Mark, w kategorii Average G3D 

Mark wynik co najmniej ……….pkt. 

według wyników opublikowanych 

na stronie: 

https://www.videocardbenchmark.

net/gpu_list.php W dniu …………. 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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dzień przed terminem składania oferty.  

9 Audio  Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą 

główną, zgodna z High Definition.   

Wpisać przykładowo: 

Karta dźwiękowa zintegrowana z 

płytą główną, zgodna z High 

Definition.   

10 Karta sieciowa  10/100/1000 – złącze RJ45; Wol- funkcja 

włączana przez użytkownika 

Wpisać przykładowo: 

10/100/1000 – złącze RJ45; Wol- 

funkcja włączana przez użytkownika 

11 Porty/złącza  Wbudowane porty z przodu obudowy:  

- 2 x USB 3.2  

- 2 x USB 2.0 

- 1 x port Combo umożliwiający 

podłączenie słuchawek  

wraz z mikrofonem lub  

1 x port mikrofonowy i 1x port 

umożliwiający podłączenie słuchawek  

Wbudowane porty z tyłu obudowy:  

- 2xDP lub 2xHDMI lub 1xHDMI + 1xDP      

- VGA 

- 2 x USB 3.2   

- 2 x USB 2.0  

- 1 x port sieciowy RJ-45,   

Wymagana ilość i rozmieszczenie 

portów   wideo, USB, RJ-45 (na zewnątrz 

obudowy komputera) nie może być 

osiągnięta w wyniku stosowania 

konwerterów, przejściówek, adapterów. 

Wbudowane porty z przodu 

obudowy:  

- ……………x USB 3.2 

- ……………x USB 2.0 

- ………….. x port Combo 

umożliwiający podłączenie 

słuchawek wraz z mikrofonem lub  

…………x port mikrofonowy  

i ……… x port umożliwiający 

podłączenie słuchawek  

Wbudowane porty z tyłu obudowy 

wyprowadzone bezpośrednio z 

płyty głównej:  

- ……… x DP  lub ..… x HDMI  lub ..… 

x HDMI + …….xDP (wpisać które 

rozwiązanie zastosowano) 

- VGA  

- …..…….. x USB 3.2  

- ………… x USB 2.0  

- ………… x port sieciowy RJ-45,  

Wymagana ilość i rozmieszczenie 

portów   wideo, USB, RJ-45 (na 

zewnątrz obudowy komputera) nie 

może być osiągnięta w wyniku 

stosowania konwerterów, 

przejściówek, adapterów. 

12 Klawiatura/mysz  Klawiatura przewodowa w układzie US 

lub EU, USB, kabel min 1,5m. 

Mysz przewodowa (optyczna lub 

laserowa) 3 przyciskowa (scroll), USB, 

kabel min. 1,5m  

Klawiatura przewodowa w układzie 

………………………., USB, kabel 

……………….m, 

 Mysz przewodowa ……, 3 

przyciskowa (scroll), USB, kabel 

…………..m. 

13 Klawiatura – 

funkcjonalności 

OPCJA 

Kompaktowa klawiatura z klawiszami 

dodatkowymi w formie funkcyjnej (min.  

Fn. Lock, sleep, search, print screen, 

scroll lock, pause break, play/pause, 

forward, backward). Minimum dwa 

klawisze aktywujące przyciski funkcyjne 

na klawiaturze w ciągu klawiszy Ctrl, Alt 

(lewy, prawy klawisz funkcyjny). 

Możliwość instalacji dedykowanej 

podpórki pod nadgarstki, podpórka 

trwale integrująca się bezpośrednio z 

klawiaturą. 

TAK / NIE 

 
jeżeli Wykonawca nie dokona 

zaznaczenia Zamawiający uzna, że 

oferowany asortyment nie posiada opcji 

wyposażenia, 

14 Zasilacz  Energooszczędny zasilacz o mocy min. 

300W oraz sprawności na poziomie min. 

92% przy 50% obciążenia, wraz z kablem 

zasilającym - złącza: Hybrydowe typu 

C/E/F męskie - IEC C13 ,min. 1.5m, kolor 

czarny  

Energooszczędny zasilacz o mocy 

…….. oraz sprawności na poziomie 

………% przy ………% obciążenia, 

wraz z kablem zasilającym - złącza: 

Hybrydowe typu C/E/F męskie - IEC 

C13 ,…….m, kolor ……….. 
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15 Oddzielny system 

diagnostyczny 

zasilacza OPCJA 

Oddzielny system diagnostyczny 

zasilacza. Dioda oddzielnego systemu 

diagnostycznego zasilacza umieszczona 

na tylnym panelu obudowy, niezależna 

od głównego systemu 

diagnostycznego. 

TAK / NIE 

 
jeżeli Wykonawca nie dokona 

zaznaczenia Zamawiający uzna, że 

oferowany asortyment nie posiada opcji 

wyposażenia, 

16 System operacyjny  Zainstalowany/preinstalowany nowy, 

nieaktywowany nigdy wcześniej na 

innym urządzeniu, system operacyjny: 

Oryginalny Windows 11 Pro. PL 64-bit z 

licencją lub równoważny. Klucz 

licencyjny Windows 11 Professional musi 

być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać 

instalację systemu operacyjnego 

zdalnie bez potrzeby ręcznego 

wpisywania klucza licencyjnego. 

Parametry równoważności: 

·       pełna integracja z systemami IBM 

Lotus Notes, SWOP, Płatnik; 

·       pełna obsługa ActiveX; 

·       dostępne dwa rodzaje graficznego 

interfejsu użytkownika, w tym: 

- klasyczny, umożliwiający obsługę przy 

pomocy klawiatury i myszy, 

- dotykowy umożliwiający sterowanie 

dotykiem na urządzeniach typu tablet 

lub monitorach dotykowych; 

·       możliwość dokonywania 

aktualizacji i poprawek systemu przez 

Internet z możliwością wyboru 

instalowanych poprawek; 

·       wbudowana zapora internetowa 

(firewall) dla ochrony połączeń 

internetowych; zintegrowana z 

systemem konsola do zarządzania 

ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 

·       wsparcie dla Java i .NET Framework 

1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia 

aplikacji działających we wskazanych 

środowiskach; 

·       wsparcie dla JScript i VBScript – 

możliwość uruchamiania interpretera 

poleceń; 

·       system operacyjny musi posiadać 

funkcjonalność pozwalającą na 

identyfikację sieci komputerowych, do 

których jest podłączony, 

zapamiętywanie ustawień i 

przypisywanie do min. 3 kategorii 

bezpieczeństwa (z predefiniowanymi 

odpowiednio do kategorii ustawieniami 

zapory sieciowej, udostępniania plików 

itp.); 

·       zgodny z posiadanym przez 

zamawiającego oprogramowaniem MS 

Office 2007/2010/2013/2016/2019/2021, 

oprogramowaniem IBM Tivoli Endpoint 

Manager for Lifecycle Management 

(wraz z instalacją agenta IBM TEM); 

·       oprogramowanie powinno 

Zainstalowany/preinstalowany* 

nowy, nieaktywowany nigdy 

wcześniej na innym urządzeniu, 

system operacyjny …………. 

* -niepotrzebne usunąć 
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umożliwiać zainstalowanie 

oprogramowania 

(Kies, Active Sync lub Centrum obsługi 

urządzeń z systemem Windows 

Mobile, PC Suitę lub Nokia Suitę, Zune, 

iTunes) umożliwiającego pełną 

synchronizację i zgrywanie kontaktów i 

danych między używanymi przez 

Zamawiającego telefonami 

komórkowymi (Nokia, Iphone, Samsung, 

Telefunken) oraz komputerem. 

·       oprogramowanie powinno 

zawierać certyfikat autentyczności lub 

unikalny kod aktywacyjny; 

Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą 

być realizowane z zastosowaniem 

wszelkiego rodzaju emulacji i 

wirtualizacji Microsoft Windows 11 

Należy podać producenta i wersję. 

17 Bios BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 

-  Możliwość, bez uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego 

komputera lub innych podłączonych 

do niego urządzeń uzyskania informacji 

o: 

- nazwie modelu komputera, 

- numeru seryjnego komputera 

- MAC Adres karty sieciowej, 

- wersja Biosu, 

- zainstalowanym procesorze, 

 jego taktowaniu  

- ilości pamięci RAM wraz z 

taktowaniem, 

- dyskach podłączonych do portów M.2 

oraz SATA (model napędu optycznego) 

Możliwość z poziomu Bios: 

- wyłączenia kontrolera selektywnego 

(pojedynczego) portów SATA, 

- konfiguracji kontrolera SATA: AHCI  

- wyłączenia karty sieciowej, karty 

audio,  

- ustawienia hasła: administratora, 

użytkownika, Power-On,  

- blokady aktualizacji BIOS bez podania 

hasła administratora 

- alertowania zmiany konfiguracji 

sprzętowej komputera  

- ustawienia trybu wyłączenia 

komputera w stan niskiego poboru 

energii  

- załadowania optymalnych ustawień 

Bios 

- obsługa Bios za pomocą klawiatury 

i/lub myszy 

- obsługa Bios bez uruchamiania 

systemu operacyjnego z dysku 

twardego komputera lub innych, 

podłączonych do niego, urządzeń 

zewnętrznych 

Funkcja włączająca przypomnienie o 

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 

-  Posiada możliwość, bez 

uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego 

komputera lub innych 

podłączonych do niego urządzeń 

uzyskania informacji o: 

……………………….. 

……………………….. 

 

Możliwość z poziomu Bios: 

………………………… 

………………….. 

Funkcja włączająca przypomnienie 

o konieczności oczyszczenia lub 

zastąpienia filtra powietrza w 

różnych przedziałach czasowych. 

Możliwość ustawienia portów USB w 

trybie „no BOOT” (podczas startu 

komputer nie wykrywa urządzeń 

boot’ujących typu USB). 

 

Posiada możliwość ustawienia 

portów USB w trybie „no BOOT” 

(podczas startu komputer nie 

wykrywa urządzeń boot’ujących 

typu USB). 

Oferowany BIOS  posiada poza 

swoją wewnętrzną strukturą menu 

szybkiego boot’owania które 

umożliwia: 

………….  
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konieczności oczyszczenia lub 

zastąpienia filtra powietrza w różnych 

przedziałach czasowych. 

Możliwość ustawienia portów USB w 

trybie „no BOOT” (podczas startu 

komputer nie wykrywa urządzeń 

boot’ujących typu USB). 

Oferowany BIOS musi posiadać poza 

swoją wewnętrzną strukturą menu 

szybkiego boot’owania które umożliwia 

m.in.: uruchamianie systemu 

zainstalowanego  

na dysku twardym, uruchamianie 

systemu  

z urządzeń zewnętrznych, uruchamianie 

systemu z serwera za pośrednictwem 

zintegrowanej karty sieciowej, 

uruchomienie graficznego systemu 

diagnostycznego, wejście do BIOS, 

upgrade BIOS. 

18 BIOS DIAGNOSTYKA 

OPCJA 

Funkcja włączająca przypomnienie o 

konieczności oczyszczenia lub 

zastąpienia filtra powietrza w jednej z 

opcji z dostępnych: co 15 dni, co 30 dni, 

co 60 dni, co 90 dni, co 120 dni, co 150 

dni i co 180dni. 

TAK / NIE 

 
jeżeli Wykonawca nie dokona 

zaznaczenia Zamawiający uzna, że 

oferowany asortyment nie posiada opcji 

wyposażenia, 

19 BIOS HASŁO OPCJA Możliwość ustawienia hasła użytkownika 

umożliwiającego uruchomienie 

komputera (zabezpieczenie przed 

nieautoryzowanym uruchomieniem) 

przy jednoczesnym zdefiniowanym 

haśle administratora. Użytkownik po 

wpisaniu swojego hasła jest wstanie 

zidentyfikować ustawienia BIOS. 

Możliwość ustawienia haseł użytkownika 

i administratora składających się z cyfr, 

małych liter, dużych liter oraz znaków 

specjalnych (hasła niezależne, 

traktowane jako oddzielne hasła). 

Dedykowane pole numeru 

inwentarzowego w BIOS umożliwiające 

wpisanie numeru inwentarzowego 

bezpośrednio w BIOS, bez wykorzystania 

dodatkowego oprogramowania. Pole 

po nadaniu numeru nie może być 

edytowalne. Numer inwentarzowy 

nieulegający skasowaniu po aktualizacji 

BIOS. 

TAK / NIE 

 
jeżeli Wykonawca nie dokona 

zaznaczenia Zamawiający uzna, że 

oferowany asortyment nie posiada opcji 

wyposażenia, 

20 Zintegrowany 

System 

Diagnostyczny 

Wbudowany wizualny system 

diagnostyczny oparty o sygnalizację 

włącznika POWER, służący do 

sygnalizowania i diagnozowania 

problemów z komputerem i jego 

komponentami, sygnalizacja oparta na 

zmianie statusów diody LED System 

usytuowany na przednim panelu. 

System diagnostyczny musi 

sygnalizować: uszkodzenie lub brak 

pamięci RAM, uszkodzenie płyty 

Wbudowany wizualny system 

diagnostyczny oparty o sygnalizację 

włącznika POWER, służący do 

sygnalizowania i diagnozowania 

problemów z komputerem i jego 

komponentami, sygnalizacja oparta 

na zmianie statusów diody LED 

System usytuowany na przednim 

panelu. System diagnostyczny musi 

sygnalizować: ……………………… 

Oferowany system diagnostyczny 
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głównej, awarię BIOS’u, awarię 

procesora. Oferowany system 

diagnostyczny nie może wykorzystywać 

minimalnej ilości wolnych slotów na 

płycie głównej, wymaganych wnęk 

zewnętrznych w specyfikacji i 

dodatkowych oferowanych przez 

wykonawcę, oraz nie może być 

uzyskany przez konwertowanie, 

przerabianie innych złączy na płycie 

głównej nie wymienionych w 

specyfikacji a które nie są dedykowane 

dla systemu diagnostycznego. 

nie  wykorzystuje minimalnej ilości 

wolnych slotów na płycie głównej, 

wymaganych wnęk zewnętrznych w 

specyfikacji i dodatkowych 

oferowanych przez wykonawcę, 

oraz nie może być uzyskany przez 

konwertowanie, przerabianie innych 

złączy na płycie głównej nie 

wymienionych w specyfikacji a które 

nie są dedykowane dla systemu 

diagnostycznego. 

21 Graficzny system 

diagnostyczny 

System diagnostyczny z graficznym 

interfejsem użytkownika dostępny z 

poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, 

umożliwiający przetestowanie 

komputera. Procedura POST traktowana 

jest jako oddzielna funkcjonalność 

System diagnostyczny z graficznym 

interfejsem użytkownika dostępny z 

poziomu szybkiego menu boot lub 

BIOS, umożliwiający przetestowanie 

komputera. 

22 Graficzny system 

diagnostyczny 

opcja 

System diagnostyczny z graficznym 

interfejsem użytkownika zaszyty w tej 

samej pamięci flash co BIOS, dostępny z 

poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, 

umożliwiający przetestowanie 

komputera a w szczególności jego 

składowych - magistrali PCIe, dysku,  

zintegrowanej karty sieciowej, układu 

wideo, CPU, pamięci RAM. System 

zapewniający pełną funkcjonalność, a 

także zachowujący interfejs graficzny 

nawet w przypadku braku dysku, 

sformatowania dysku oraz jego 

uszkodzenia, niewymagający 

stosowania dodatkowych zewnętrznych 

oraz wewnętrznych nośników pamięci 

masowej oraz dostępu do Internetu i 

sieci lokalnej 

TAK / NIE 

 
jeżeli Wykonawca nie dokona 

zaznaczenia Zamawiający uzna, że 

oferowany asortyment nie posiada opcji 

wyposażenia, 

23 Waga/rozmiary 

urządzenia wraz z 

napędem 

optycznym – 

podane wartości są 

wartościami 

maksymalnymi 

Waga urządzenia nie więcej niż 8kg  

Suma wymiarów nie więcej niż 700mm 

Waga urządzenia  

……. kg 

Suma wymiarów 

..….. mm 

24 Bezpieczeństwo 

  

Złącze umożliwiające zastosowanie 

zabezpieczenia fizycznego w postaci 

linki metalowej uniemożliwiającej 

również otwarcie obudowy;   

Ukryty w laminacie płyty głównej układ 

sprzętowy służący do tworzenia i 

zarządzania wygenerowanymi przez 

komputer kluczami szyfrowania. 

Zabezpieczenie to musi posiadać 

możliwość szyfrowania poufnych 

dokumentów przechowywanych na 

dysku twardym przy użyciu klucza 

sprzętowego.  Próba usunięcia 

dedykowanego układu doprowadzi do 

uszkodzenia całej płyty głównej. 

Złącze umożliwiające zastosowanie 

zabezpieczenia fizycznego w 

postaci linki metalowej 

uniemożliwiającej również otwarcie 

obudowy;   

Ukryty w laminacie płyty głównej 

układ sprzętowy służący do 

tworzenia i zarządzania 

wygenerowanymi przez komputer 

kluczami szyfrowania. 

Zabezpieczenie to musi posiadać 

możliwość szyfrowania poufnych 

dokumentów przechowywanych na 

dysku twardym przy użyciu klucza 

sprzętowego.  Próba usunięcia 

dedykowanego układu doprowadzi 
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do uszkodzenia całej płyty głównej. 

25 Wsparcie 

techniczne 

producenta 

Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą 

być realizowane przez Producenta i/lub 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego 

Producenta. Wymagane dołączenie do 

oferty oświadczenia Producenta 

potwierdzając, że Serwis urządzeń 

będzie realizowany bezpośrednie przez 

Producenta i/lub we współpracy z 

Autoryzowanym Partnerem Serwisowym 

Producenta. 

Zamawiający wymaga od podmiotu 

realizującego serwis lub producenta 

sprzętu dołączenia do oferty 

oświadczenia, że w przypadku 

wystąpienia awarii dysku twardego w 

urządzeniu objętym aktywnym 

wsparciem technicznym, uszkodzony 

dysk twardy pozostaje u 

Zamawiającego. Do oferty należy 

dostarczyć oświadczenie producenta 

sprzętu potwierdzające, że w przypadku 

niewywiązywania się z obowiązków 

gwarancyjnych oferenta sprzętu 

przejmie na siebie wszelkie 

zobowiązania związane z serwisem 

sprzętu oferowanego w wyżej 

wymienionym postępowaniu, 

Naprawy gwarancyjne urządzeń 

realizowane będą przez 

………………. 

26 Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona 

zgodnie z normą ISO 7779 lub 

równoważne oraz wykazana zgodnie z 

normą ISO 9296 lub równoważne w 

pozycji obserwatora w trybie pracy 

dysku twardego (IDLE) wynosząca 

maksymalnie 26 dB (załączyć 

oświadczenie producenta zawierające 

numer postępowania. 

Głośność jednostki centralnej 

mierzona zgodnie z normą ISO 7779 

lub równoważne oraz wykazana 

zgodnie z normą ISO 9296 lub 

równoważne w pozycji obserwatora 

w trybie pracy dysku twardego 

(IDLE) wynosząca maksymalnie ……. 

dB 

27 Certyfikaty i 

standardy 

Certyfikat ISO9001 lub równoważne dla 

producenta sprzętu (załączyć 

dokument potwierdzający spełnianie 

wymogu) 

Deklaracja zgodności CE lub 

równoważne (załączyć do oferty) 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów 

środowiskowych, w tym zgodności z 

dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o 

eliminacji substancji niebezpiecznych w 

postaci oświadczenia producenta 

jednostki (wg wytycznych Krajowej 

Agencji Poszanowania Energii S.A., 

zawartych w dokumencie 

„Opracowanie propozycji kryteriów 

środowiskowych dla produktów 

zużywających energię możliwych do 

wykorzystania przy formułowaniu 

 

………………. 
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specyfikacji na potrzeby zamówień 

publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z 

grudnia 2006), w szczególności 

zgodności z normą ISO 1043-4 lub 

równoważne dla płyty głównej oraz 

elementów wykonanych z tworzyw 

sztucznych o masie powyżej 25 gram. 

28 Certyfikaty i 

standardy opcja 

Oferowane komputery wyprodukowane 

są przez producenta, zgodnie z normą 

PN-EN  ISO 50001 lub równoważne.  

Do oferty należy załączyć certyfikat ISO 

50001 lub równoważne potwierdzający 

certyfikację producenta. 

TAK / NIE 

 
jeżeli Wykonawca nie dokona 

zaznaczenia Zamawiający uzna, że 

oferowany asortyment nie posiada opcji 

wyposażenia, 

 

„Monitor 27” 

L.P. Nazwa komponentu 

Wymagane minimalne 

parametry techniczne 

monitora  

 

Oferowane parametry 

Należy wypełnić/odpowiednie 

zaznaczyć 

1 2 3 4 

1 Typ ekranu 

Ekran ciekłokrystaliczny z 

aktywną matrycą min. 27” 

(16:9), czarny lub odcienie 

szarości 

Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną 

matrycą …….”, 

(16:9), kolor ….. 

2 Rozmiar plamki max. 0,312 mm ….. mm 

3 Jasność Nie więcej niż 300 cd/m2 ….. cd/m2 

4 Kontrast Typowy nie mniej niż 1000:1 …………….. 

5 
Kąty widzenia 

(pion/poziom) 
Nie mniej niż 178/178 stopni …………….. 

6 Czas reakcji matrycy max. 8 ms (Gray to Gray) ……. ms 

7 
Rozdzielczość 

maksymalna 
min.1920 x 1080 przy 60Hz ….. x …… przy …..Hz 

8 
Zużycie energii – nie 

większe niż 

Normalne działanie 20W w 

trybie włączenia, tryb 

wyłączenia aktywności  0,3W  

Normalne działanie ……W w 

trybie włączenia, tryb wyłączenia 

aktywności  …….W 

9 
Powłoka powierzchni 

ekranu 
Antyodblaskowa utwardzona …………………… 

10 Podświetlenie System podświetlenia LED System podświetlenia …… 

11 Bezpieczeństwo 

 Złącze umożliwiające 

zastosowanie zabezpieczenia 

fizycznego w postaci linki 

metalowej - gniazdo 

zabezpieczenia przed 

kradzieżą. 

………………… 

12 
Waga bez podstawy nie 

większa niż 
6 kg  …… kg 

13 
Największe wymiary bez  

podstawy 

Wysokość : 400 mm 

Szerokość : 630 mm 

Głębokość : 60 mm 

Wysokość : ….. mm 

Szerokość : …… mm 

Głębokość : …… mm 

14 
Największe wymiary z 

podstawą 

Wysokość : 550 mm 

Szerokość : 630 mm 

Głębokość : 300 mm 

Wysokość : ….. mm 

Szerokość : …… mm 

Głębokość : …… mm 

15 Zakres regulacji Tilt 
Wymagany, od -5 do +20 lub 

min. regulacja 25 stopni 

od -…… do +……. 

regulacja …… stopni 
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16 
Zakres regulacji 

wysokości  
Min 100 mm …….mm 

17 Kolor obudowy ciemny (np. czarny, szary) Kolor …………….  

18 Głośniki 

Głośniki: wbudowane lub 

dedykowane przez 

producenta monitora 

dołączane jako listwa 

dźwiękowa, o parametrach 

nie gorszych niż:  

Całkowita moc: 2,0 W, 

sumarycznie dla obu 

głośników 

Głośniki……………, Całkowita 

moc:……….W 

19 Złącze nie mniej niż 
1x D-Sub, 1x DisplayPort, 1x 

HDMI 

…….x D-Sub, …….x DisplayPort, 

…….x HDMI,  

20 Inne 

Zdejmowana podstawa oraz 

otwory montażowe w 

obudowie VESA 100mm 

W zestawie niżej wymienione 

kable koloru  ciemnego 

(szary, czarny): 

 kabel zasilający o złączu 

hybrydowym typu C/E/F 

męskie - IEC C13 ,min. 1.8m  

oraz  

kabel DP (PC) – DP (LCD), 

min. 1.8m 

kabel DP (PC)– DVI (LCD),  

min. 1.8 m  

kabel HDMI (LCO) min 1.8m 

Zdejmowana podstawa oraz 

otwory montażowe w obudowie 

VESA 100mm 

W zestawie kable koloru : 

……. 

kabel zasilający o złączu 

hybrydowym typu C/E/F męskie - 

IEC C13 ,………..m  

oraz  

kabel DP (PC) – DP (LCD), …….m 

kabel DP (PC)– DVI (LCD), …….m 

kabel HDMI (LCO), …….m 

 

 

II. Oświadczamy, że: 

1. Udzielam/my gwarancji na asortyment na okres ……10 (min. 24) miesięcy, 
2. Zobowiązujemy się do wykonania dostawy w terminie ……3 (maks. 30) dni roboczych, licząc od 

dnia zawarcia umowy wykonawczej.  

3. Udzielam/my rękojmi na asortyment na okres ……3 (min. 24) miesięcy. 

 

III. Oświadczamy, że: 

1. Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione  

w powyższym opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku 

powstaje po stronie ........................................11 (Wykonawcy lub Zamawiającego). 

3. Jesteśmy/jestem: 12 

󠄀 mikroprzedsiębiorstwem, 

󠄀 małym przedsiębiorstwem, 

󠄀 średnim przedsiębiorstwem, 

󠄀 jednoosobową działalnością gospodarczą, 

󠄀 osoba fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 

󠄀 innym rodzajem.  

4. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu i SWZ i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania 

oferty. 

                                                      
10 należy wpisać, w przypadku braku wypełnienia przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie minimalny okres 

gwarancji/rękojmi/maksymalny termin dostawy określony w nawiasie 
11 należy wpisać, jeżeli Wykonawca nie wpisze, Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy 
12 należy zaznaczyć właściwe 
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5. Ogólne warunki 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. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 90 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

7. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. 

8. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej 

z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy. 

 

IV. Informujemy, że: 

1. Dostawa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy13 

………………………………………………………………………………………...……………………………14 
(należy podać nazwę lub firmę Podwykonawcy oraz jego siedzibę) 

który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: 

…….......................................................................................................................................................... 7  
(należy podać zakres części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy) 

 

2. Zaproszenia przekazywane będą na adres e-mail …………………….7  

3. Reklamacje na asortyment Zamawiający będzie składał każdorazowo  

nr faksu: ...................................................................................................................... 7  

e-maila: ...................................................................................................................... 7 

 

V. 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) (tj. 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). 

 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
 

                                                      
13 niepotrzebne skreślić, jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie 

zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom 
14 należy wpisać 
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Wzór-Załącznik nr 1 do SWZ 

Zadanie nr 3 

OFERTA WYKONAWCY 

 

Pełna nazwa Wykonawcy:  __________________________________________________________________15 

 

Adres:  _____________________________________________________________________________________1 

 

Nr telefonu:  ________________________________________________________________________________1 

 

Adres e-mail: _______________________________________________________________________________1 

 

Nr KRS/ REGON/NIP:  ________________________________________________________________________1 

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zwarcia umowy ramowej w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawy zestawów komputerowych, nr post. WZP-1684/22/103/Ł 

w zadaniu nr 1 na dostawy zestawów komputerowych typ 3 

 

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

L.p. Rodzaj asortymentu  j.m. Szacunkowa ilość 

Cena netto                 

w PLN za 1 j.m. 

asortymentu 16 

Stawka podatku 

VAT w %1 

Cena  jednostkowa 

brutto w PLN (kol.5 

powiększona o 

stawkę podatku 

VAT)2 

Cena oferty brutto w 

PLN (kol. 4x7) 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
zestaw 

komputerowy 

typ 3 

szt. 400  …….%   

Lp. Nazwa 

komponentu 

Wymagane minimalne parametry 

techniczne asortymentu 

Oferowane parametry 

Należy wypełnić/odpowiednie 

zaznaczyć 

1 2 3 4 

1 Komputer  Komputer będzie wykorzystywany dla 

potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do 

Internetu oraz poczty elektronicznej, jako 

lokalna baza danych. W ofercie należy 

podać nazwę producenta, symbol oraz 

model oferowanego komputera.  

----------------------------------------------- 

2 Obudowa  Trwale oznaczona nazwą producenta, 

nazwą komputera, numerem seryjnym. 

Małogabarytowa  metalowa  obudowa 

przystosowana do pracy w poziomie 

 i w pionie (posiadająca fabrycznie 

zamontowane dystanse-nóżki) bez 

stosowania dodatkowych stojaków.  

Obudowa typu Small Form Factor z obsługą 

kart wyłącznie o niskim profilu;  

Obudowa musi być wyposażona  

w czujnik otwarcia obudowy.  

Otwory wentylacyjne usytuowane 

wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu 

obudowy. Nie dopuszcza się otworów 

wentylacyjnych usytuowanych zarówno na 

bocznych panelach jak i na krawędziach 

obudowy. Wewnętrzne uchwyty do 

Trwale oznaczona 

……………………….. 

Małogabarytowa 

……………..(podać z jakiego 

materiału wykonana) obudowa 

przystosowana do pracy w 

…….. (wskazać w jakiej 

płaszczyźnie może pracować 

urządzenie) posiadająca 

fabrycznie zamontowane 

dystanse-nóżki bez stosowania 

dodatkowych stojaków..  

Obudowa typu Small Form 

Factor z obsługą kart wyłącznie 

o niskim profilu;  

…………………… 

(wpisać czy obudowa jest 

                                                      
1 należy wpisać 
2 należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
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montażu 1 x dysku 3.5” lub 1 x dysku 2.5” 

wewnątrz obudowy. Na panelu przednim 

zamontowany filtr powietrza chroniący 

wnętrze przed kurzem, pyłem itp.  

Filtr demontowany bez użycia narzędzi. 

Obudowa otwierana bez użycia narzędzi 

umożliwiająca dostęp do pamięci masowej, 

pamięci ram.  

 

wyposażona w czujnik 

otwarcia). 

Otwory wentylacyjne 

usytuowane są wyłącznie na 

…………. panelu obudowy.  

Wewnętrzne uchwyty do 

montażu ……..x dysku 3.5” lub 

………. 2.5” wewnątrz obudowy. 

Na panelu ……… zamontowany 

filtr powietrza chroniący wnętrze 

przed kurzem, pyłem itp.  

Filtr demontowany bez użycia 

narzędzi. 

Obudowa otwierana bez użycia 

narzędzi umożliwiaj dostęp do 

pamięci masowej, pamięci ram.  

3 Pamięć masowa Dysk M.2 SSD o pojemności nie mniejszej niż  

256GB PCIe NVMe 

Obudowa musi umożliwiać montaż 

dodatkowego dysku 2.5” lub 3.5”.  

Dysk ……………… o pojemności  

………….. 

Obudowa umożliwia montaż 

dodatkowego dysku…………. 

4 Pamięć operacyjna Min. 8GB RAM, 3200MHz DDR4. Możliwość 

rozbudowy do 64GB. Jeden slot DIMM 

wolny. 

………………… GB RAM, 

………….. , ……………………. Slot 

DIMM wolny.  

5 Płyta główna  Trwale oznaczona nazwą producenta 

komputera (na etapie produkcji). 

Wyposażona w min. 1 x PCIe x16 Gen.3, 1 x 

PCIe x1, 2 x DIMM z obsługą do 64 GB DDR4 

RAM, 2 x SATA w tym min. 1 szt SATA 3.0. 

złącze M.2 dla dysków 

Trwale oznaczona nazwą 

producenta komputera (na 

etapie produkcji). Wyposażona 

w ……….x PCIe x16 Gen.3, 

………x PCIe x1, ………….x DIMM 

z obsługą do 64 GB DDR4 RAM, 

……….x SATA w tym …….. szt 

SATA 3.0. , złącze ……….. dla 

dysków 

6 Procesor  Procesor dedykowany do pracy w 

komputerach stacjonarnych.  

Procesor osiągający w teście Passmark CPU 

Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik 

co najmniej 14000 pkt. według wyników 

opublikowanych na stronie 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

w okresie od dnia ukazania się ogłoszenia 

do nie później niż na jeden dzień przed 

terminem składania oferty.  

Należy podać model i producenta 

procesora i ilość punktów w teście PassMark 

CPU Mark. 

Procesor dedykowany do pracy 

w komputerach stacjonarnych.  

Procesor osiągający w teście 

Passmark CPU Mark, w kategorii 

Average CPU Mark wynik ……. 

pkt. według wyników 

opublikowanych na stronie 

http://www.cpubenchmark.net/

cpu_list.php w dniu ……….  

Producent i model procesora 

……….. 

7 Napęd optyczny  Zintegrowana z komputerem  nagrywarka 

DVD. Napęd optyczny zamontowany w 

dedykowanej wnęce zewnętrznej 5.25” typu 

slim + nagrywarka blu ray zewnętrzna lub 

wewnętrzna 

Zintegrowana z komputerem  

nagrywarka ……….. Napęd 

optyczny zamontowany w 

dedykowanej wnęce 

zewnętrznej 5.25” typu slim + 

nagrywarka blu ray ……………… 

8 Karta graficzna  Zintegrowana karta graficzna osiągająca w 

teście Passmark G3D Mark, w kategorii 

Average G3D Mark wynik co najmniej 

1300pkt. według wyników opublikowanych 

na stronie: 

https://www.videocardbenchmark.net/gpu

_list.php 

w okresie od dnia ukazania się ogłoszenia 

do nie później niż na jeden dzień przed 

Zintegrowana karta graficzna 

osiągająca w teście Passmark 

G3D Mark, w kategorii Average 

G3D Mark wynik co najmniej 

……….pkt. według wyników 

opublikowanych na stronie: 

https://www.videocardbenchm

ark.net/gpu_list.php W dniu 

…………. 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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terminem składania oferty.  

9 Audio  Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą 

główną, zgodna z High Definition.   

Wpisać przykładowo: 

Karta dźwiękowa zintegrowana 

z płytą główną, zgodna z High 

Definition.   

10 Karta sieciowa  10/100/1000 – złącze RJ45; Wol- funkcja 

włączana przez użytkownika 

Wpisać przykładowo: 

10/100/1000 – złącze RJ45; Wol- 

funkcja włączana przez 

użytkownika 

11 Porty/złącza  Wbudowane porty z przodu obudowy:  

- 2 x USB 3.2  

- 2 x USB 2.0 

- 1 x port Combo umożliwiający 

podłączenie słuchawek  

wraz z mikrofonem lub  

1 x port mikrofonowy i 1x port umożliwiający 

podłączenie słuchawek  

Wbudowane porty z tyłu obudowy:  

- 2xDP lub 2xHDMI lub 1xHDMI + 1xDP      

- VGA 

- 2 x USB 3.2   

- 2 x USB 2.0  

- 1 x port sieciowy RJ-45,   

Wymagana ilość i rozmieszczenie portów   

wideo, USB, RJ-45 (na zewnątrz obudowy 

komputera) nie może być osiągnięta w 

wyniku stosowania konwerterów, 

przejściówek, adapterów. 

Wbudowane porty z przodu 

obudowy:  

- ……………x USB 3.2 

- ……………x USB 2.0 

- ………….. x port Combo 

umożliwiający podłączenie 

słuchawek wraz z mikrofonem 

lub  

…………x port mikrofonowy  

i ……… x port umożliwiający 

podłączenie słuchawek  

Wbudowane porty z tyłu 

obudowy wyprowadzone 

bezpośrednio z płyty głównej:  

- ……… x DP  lub ..… x HDMI  lub 

..… x HDMI + …….xDP (wpisać 

które rozwiązanie zastosowano) 

- VGA  

- …..…….. x USB 3.2  

- ………… x USB 2.0  

- ………… x port sieciowy RJ-45,  

Wymagana ilość i 

rozmieszczenie portów   wideo, 

USB, RJ-45 (na zewnątrz 

obudowy komputera) nie może 

być osiągnięta w wyniku 

stosowania konwerterów, 

przejściówek, adapterów. 

12 Klawiatura/mysz  Klawiatura przewodowa w układzie US lub 

EU, USB, kabel min 1,5m. 

Mysz przewodowa (optyczna lub laserowa) 

3 przyciskowa (scroll), USB, kabel min. 1,5m  

Klawiatura przewodowa w 

układzie ………………………., 

USB, kabel ……………….m, 

 Mysz przewodowa ……, 3 

przyciskowa (scroll), USB, kabel 

…………..m. 

13 Klawiatura – 

funkcjonalności 

OPCJA 

Kompaktowa klawiatura z klawiszami 

dodatkowymi w formie funkcyjnej (min.  Fn. 

Lock, sleep, search, print screen, scroll lock, 

pause break, play/pause, forward, 

backward). Minimum dwa klawisze 

aktywujące przyciski funkcyjne na 

klawiaturze w ciągu klawiszy Ctrl, Alt (lewy, 

prawy klawisz funkcyjny). Możliwość 

instalacji dedykowanej podpórki pod 

nadgarstki, podpórka trwale integrująca się 

bezpośrednio z klawiaturą. 

TAK / NIE 

 
jeżeli Wykonawca nie dokona 

zaznaczenia Zamawiający uzna, że 

oferowany asortyment nie posiada 

opcji wyposażenia, 
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14 Zasilacz  Energooszczędny zasilacz o mocy min. 300W 

oraz sprawności na poziomie min. 92% przy 

50% obciążenia, wraz z kablem zasilającym - 

złącza: Hybrydowe typu C/E/F męskie - IEC 

C13 ,min. 1.5m, kolor czarny  

Energooszczędny zasilacz o 

mocy …….. oraz sprawności na 

poziomie ………% przy ………% 

obciążenia, wraz z kablem 

zasilającym - złącza: Hybrydowe 

typu C/E/F męskie - IEC C13 

,…….m, kolor ……….. 

15 Oddzielny system 

diagnostyczny 

zasilacza OPCJA 

Oddzielny system diagnostyczny zasilacza. 

Dioda oddzielnego systemu 

diagnostycznego zasilacza umieszczona na 

tylnym panelu obudowy, niezależna od 

głównego systemu diagnostycznego. 

TAK / NIE 

 
jeżeli Wykonawca nie dokona 

zaznaczenia Zamawiający uzna, że 

oferowany asortyment nie posiada 

opcji wyposażenia, 

16 System operacyjny  Zainstalowany/preinstalowany nowy, 

nieaktywowany nigdy wcześniej na innym 

urządzeniu, system operacyjny: Oryginalny 

Windows 11 Pro. PL 64-bit z licencją lub 

równoważny. Klucz licencyjny Windows 11 

Professional musi być zapisany trwale w BIOS 

i umożliwiać instalację systemu 

operacyjnego zdalnie bez potrzeby 

ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. 

Parametry równoważności: 

·       pełna integracja z systemami IBM Lotus 

Notes, SWOP, Płatnik; 

·       pełna obsługa ActiveX; 

·       dostępne dwa rodzaje graficznego 

interfejsu użytkownika, w tym: 

- klasyczny, umożliwiający obsługę przy 

pomocy klawiatury i myszy, 

- dotykowy umożliwiający sterowanie 

dotykiem na urządzeniach typu tablet lub 

monitorach dotykowych; 

·       możliwość dokonywania aktualizacji i 

poprawek systemu przez Internet z 

możliwością wyboru instalowanych 

poprawek; 

·       wbudowana zapora internetowa 

(firewall) dla ochrony połączeń 

internetowych; zintegrowana z systemem 

konsola do zarządzania ustawieniami zapory 

i regułami IP v4 i v6; 

·       wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1 

i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji 

działających we wskazanych środowiskach; 

·       wsparcie dla JScript i VBScript – 

możliwość uruchamiania interpretera 

poleceń; 

·       system operacyjny musi posiadać 

funkcjonalność pozwalającą na 

identyfikację sieci komputerowych, do 

których jest podłączony, zapamiętywanie 

ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii 

bezpieczeństwa (z predefiniowanymi 

odpowiednio do kategorii ustawieniami 

zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); 

·       zgodny z posiadanym przez 

zamawiającego oprogramowaniem MS 

Office 2007/2010/2013/2016/2019/2021, 

oprogramowaniem IBM Tivoli Endpoint 

Zainstalowany/preinstalowany* 

nowy, nieaktywowany nigdy 

wcześniej na innym urządzeniu, 

system operacyjny …………. 

* -niepotrzebne usunąć 
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Manager for Lifecycle Management (wraz z 

instalacją agenta IBM TEM); 

·       oprogramowanie powinno umożliwiać 

zainstalowanie oprogramowania 

(Kies, Active Sync lub Centrum obsługi 

urządzeń z systemem Windows 

Mobile, PC Suitę lub Nokia Suitę, Zune, 

iTunes) umożliwiającego pełną 

synchronizację i zgrywanie kontaktów i 

danych między używanymi przez 

Zamawiającego telefonami komórkowymi 

(Nokia, Iphone, Samsung, Telefunken) oraz 

komputerem. 

·       oprogramowanie powinno zawierać 

certyfikat autentyczności lub unikalny kod 

aktywacyjny; 

Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą 

być realizowane z zastosowaniem 

wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji 

Microsoft Windows 11 

Należy podać producenta i wersję. 

17 Pakiet biurowy Nowy, nieaktywowany nigdy wcześniej na 

innym urządzeniu, pakiet oprogramowania 

biurowego, zintegrowanego, zawierającego 

następujące składniki:  edytor tekstu, arkusz 

kalkulacyjny, program do tworzenia 

prezentacji. Oprogramowanie Microsoft 

Office Standard  2021 PL w wersji LTSC lub 

równoważny - umożliwiający dodanie do 

konta  w usłudze MVLSC lub MPSA dla 

Zamawiającego .   

Wymagania pakietu  - parametry 

równoważności: zgodność z posiadanym 

przez zamawiającego oprogramowaniem, 

MS Office "2013/2016/2019/2021” oraz 

prawidłowe odczytywanie i zapisywanie 

danych w dokumentach w formatach: 

.DOC, .DOCX, XLS, ,XLSX, PPT, PPTX. W 

otwieranych dokumentach musi być 

zachowane oryginalne formatowanie oraz 

ich treść. Wszystkie funkcje oraz makra 

muszą działać poprawnie a ich wynik musi 

być identyczny jak w przypadku programu, 

w którym został wytworzony bez 

konieczności dodatkowej edycji otwartego 

dokumentu. Dostarczony program musi 

zapewniać możliwość modyfikacji plików 

utworzonych za pomocą ww. programów w 

taki sposób by możliwe było ich poprawne 

otworzenie przy pomocy programu, który 

oryginalnie służył do utworzenia pliku. Edytor 

tekstowy powinien umożliwiać zmianę 

wielkości kerningu, tworzenie wcięć 

lustrzanych, zastosowanie stylów mieszanych 

i stylów tabel oraz podział okna na kilka 

dokumentów. Arkusz kalkulacyjny powinien 

umożliwiać ustawianie obszaru wydruku,. 

Natomiast program do prezentacji musi 

zapewnić importowanie slajdów z innych 

prezentacji. Zamawiający dopuszcza 

Należy podać producenta i 

wersję.  

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 
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zaoferowanie produktu równoważnego.  

Należy podać producenta i wersję 

Licencja pakietu biurowego nie może być 

powiązana z licencją systemu 

operacyjnego zainstalowanego na 

komputerze. 

18 Bios BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 

-  Możliwość, bez uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego komputera 

lub innych podłączonych do niego 

urządzeń uzyskania informacji o: 

- nazwie modelu komputera, 

- numeru seryjnego komputera 

- MAC Adres karty sieciowej, 

- wersja Biosu, 

- zainstalowanym procesorze, 

 jego taktowaniu  

- ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, 

- dyskach podłączonych do portów M.2 

oraz SATA (model napędu optycznego) 

Możliwość z poziomu Bios: 

- wyłączenia kontrolera selektywnego 

(pojedynczego) portów SATA, 

- konfiguracji kontrolera SATA: AHCI  

- wyłączenia karty sieciowej, karty audio,  

- ustawienia hasła: administratora, 

użytkownika, Power-On,  

- blokady aktualizacji BIOS bez podania 

hasła administratora 

- alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej 

komputera  

- ustawienia trybu wyłączenia komputera w 

stan niskiego poboru energii  

- załadowania optymalnych ustawień Bios 

- obsługa Bios za pomocą klawiatury i/lub 

myszy 

- obsługa Bios bez uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego komputera 

lub innych, podłączonych do niego, 

urządzeń zewnętrznych 

Funkcja włączająca przypomnienie o 

konieczności oczyszczenia lub zastąpienia 

filtra powietrza w różnych przedziałach 

czasowych. 

Możliwość ustawienia portów USB w trybie 

„no BOOT” (podczas startu komputer nie 

wykrywa urządzeń boot’ujących typu USB). 

Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją 

wewnętrzną strukturą menu szybkiego 

boot’owania które umożliwia m.in.: 

uruchamianie systemu zainstalowanego  

na dysku twardym, uruchamianie systemu  

z urządzeń zewnętrznych, uruchamianie 

systemu z serwera za pośrednictwem 

zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie 

graficznego systemu diagnostycznego, 

wejście do BIOS, upgrade BIOS. 

BIOS zgodny ze specyfikacją 

UEFI 

-  Posiada możliwość, bez 

uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego 

komputera lub innych 

podłączonych do niego 

urządzeń uzyskania informacji o: 

……………………….. 

……………………….. 

 

Możliwość z poziomu Bios: 

………………………… 

………………….. 

Funkcja włączająca 

przypomnienie o konieczności 

oczyszczenia lub zastąpienia 

filtra powietrza w różnych 

przedziałach czasowych. 

Możliwość ustawienia portów 

USB w trybie „no BOOT” 

(podczas startu komputer nie 

wykrywa urządzeń boot’ujących 

typu USB). 

 

Posiada możliwość ustawienia 

portów USB w trybie „no BOOT” 

(podczas startu komputer nie 

wykrywa urządzeń boot’ujących 

typu USB). 

Oferowany BIOS  posiada poza 

swoją wewnętrzną strukturą 

menu szybkiego boot’owania 

które umożliwia: 

………….  
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19 BIOS DIAGNOSTYKA 

OPCJA 

Funkcja włączająca przypomnienie o 

konieczności oczyszczenia lub zastąpienia 

filtra powietrza w jednej z opcji z 

dostępnych: co 15 dni, co 30 dni, co 60 dni, 

co 90 dni, co 120 dni, co 150 dni i co 180dni. 

TAK / NIE 

 
jeżeli Wykonawca nie dokona 

zaznaczenia Zamawiający uzna, że 

oferowany asortyment nie posiada 

opcji wyposażenia, 

20 BIOS HASŁO OPCJA Możliwość ustawienia hasła użytkownika 

umożliwiającego uruchomienie komputera 

(zabezpieczenie przed nieautoryzowanym 

uruchomieniem) przy jednoczesnym 

zdefiniowanym haśle administratora. 

Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest 

wstanie zidentyfikować ustawienia BIOS. 

Możliwość ustawienia haseł użytkownika i 

administratora składających się z cyfr, 

małych liter, dużych liter oraz znaków 

specjalnych (hasła niezależne, traktowane 

jako oddzielne hasła). Dedykowane pole 

numeru inwentarzowego w BIOS 

umożliwiające wpisanie numeru 

inwentarzowego bezpośrednio w BIOS, bez 

wykorzystania dodatkowego 

oprogramowania. Pole po nadaniu numeru 

nie może być edytowalne. Numer 

inwentarzowy nieulegający skasowaniu po 

aktualizacji BIOS. 

TAK / NIE 

 
jeżeli Wykonawca nie dokona 

zaznaczenia Zamawiający uzna, że 

oferowany asortyment nie posiada 

opcji wyposażenia, 

21 Zintegrowany 

System 

Diagnostyczny 

Wbudowany wizualny system diagnostyczny 

oparty o sygnalizację włącznika POWER, 

służący do sygnalizowania i diagnozowania 

problemów z komputerem i jego 

komponentami, sygnalizacja oparta na 

zmianie statusów diody LED System 

usytuowany na przednim panelu. System 

diagnostyczny musi sygnalizować: 

uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 

uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, 

awarię procesora. Oferowany system 

diagnostyczny nie może wykorzystywać 

minimalnej ilości wolnych slotów na płycie 

głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych 

w specyfikacji i dodatkowych oferowanych 

przez wykonawcę, oraz nie może być 

uzyskany przez konwertowanie, przerabianie 

innych złączy na płycie głównej nie 

wymienionych w specyfikacji a które nie są 

dedykowane dla systemu diagnostycznego. 

Wbudowany wizualny system 

diagnostyczny oparty o 

sygnalizację włącznika POWER, 

służący do sygnalizowania i 

diagnozowania problemów z 

komputerem i jego 

komponentami, sygnalizacja 

oparta na zmianie statusów 

diody LED System usytuowany 

na przednim panelu. System 

diagnostyczny musi 

sygnalizować: 

……………………… 

Oferowany system 

diagnostyczny nie  wykorzystuje 

minimalnej ilości wolnych slotów 

na płycie głównej, 

wymaganych wnęk 

zewnętrznych w specyfikacji i 

dodatkowych oferowanych 

przez wykonawcę, oraz nie 

może być uzyskany przez 

konwertowanie, przerabianie 

innych złączy na płycie głównej 

nie wymienionych w 

specyfikacji a które nie są 

dedykowane dla systemu 

diagnostycznego. 

22 Graficzny system 

diagnostyczny 

System diagnostyczny z graficznym 

interfejsem użytkownika dostępny z poziomu 

szybkiego menu boot lub BIOS, 

umożliwiający przetestowanie komputera. 

Procedura POST traktowana jest jako 

System diagnostyczny z 

graficznym interfejsem 

użytkownika dostępny z 

poziomu szybkiego menu boot 

lub BIOS, umożliwiający 
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oddzielna funkcjonalność przetestowanie komputera. 

23 Graficzny system 

diagnostyczny 

opcja 

System diagnostyczny z graficznym 

interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej 

pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu 

szybkiego menu boot lub BIOS, 

umożliwiający przetestowanie komputera a 

w szczególności jego składowych - 

magistrali PCIe, dysku,  zintegrowanej karty 

sieciowej, układu wideo, CPU, pamięci 

RAM. System zapewniający pełną 

funkcjonalność, a także zachowujący 

interfejs graficzny nawet w przypadku braku 

dysku, sformatowania dysku oraz jego 

uszkodzenia, niewymagający stosowania 

dodatkowych zewnętrznych oraz 

wewnętrznych nośników pamięci masowej 

oraz dostępu do Internetu i sieci lokalnej 

 

TAK / NIE 

 
jeżeli Wykonawca nie dokona 

zaznaczenia Zamawiający uzna, że 

oferowany asortyment nie posiada 

opcji wyposażenia, 

24 Waga/rozmiary 

urządzenia wraz z 

napędem 

optycznym – 

podane wartości są 

wartościami 

maksymalnymi 

Waga urządzenia nie więcej niż 8kg  

Suma wymiarów nie więcej niż 700mm 

Waga urządzenia  

……. kg 

Suma wymiarów 

..….. mm 

25 Bezpieczeństwo 

  

Złącze umożliwiające zastosowanie 

zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 

metalowej uniemożliwiającej również 

otwarcie obudowy;   

Ukryty w laminacie płyty głównej układ 

sprzętowy służący do tworzenia i 

zarządzania wygenerowanymi przez 

komputer kluczami szyfrowania. 

Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość 

szyfrowania poufnych dokumentów 

przechowywanych na dysku twardym przy 

użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia 

dedykowanego układu doprowadzi do 

uszkodzenia całej płyty głównej. 

Złącze umożliwiające 

zastosowanie zabezpieczenia 

fizycznego w postaci linki 

metalowej uniemożliwiającej 

również otwarcie obudowy;   

Ukryty w laminacie płyty 

głównej układ sprzętowy 

służący do tworzenia i 

zarządzania wygenerowanymi 

przez komputer kluczami 

szyfrowania. Zabezpieczenie to 

musi posiadać możliwość 

szyfrowania poufnych 

dokumentów 

przechowywanych na dysku 

twardym przy użyciu klucza 

sprzętowego.  Próba usunięcia 

dedykowanego układu 

doprowadzi do uszkodzenia 

całej płyty głównej. 

26 Wsparcie 

techniczne 

producenta 

Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być 

realizowane przez Producenta i/lub 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego 

Producenta. Wymagane dołączenie do 

oferty oświadczenia Producenta 

potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie 

realizowany bezpośrednie przez Producenta 

i/lub we współpracy z Autoryzowanym 

Partnerem Serwisowym Producenta. 

Zamawiający wymaga od podmiotu 

realizującego serwis lub producenta sprzętu 

dołączenia do oferty oświadczenia, że w 

przypadku wystąpienia awarii dysku 

twardego w urządzeniu objętym aktywnym 

Naprawy gwarancyjne 

urządzeń realizowane będą 

przez 

………………. 
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wsparciem technicznym, uszkodzony dysk 

twardy pozostaje u Zamawiającego. Do 

oferty należy dostarczyć oświadczenie 

producenta sprzętu potwierdzające, że w 

przypadku niewywiązywania się z 

obowiązków gwarancyjnych oferenta 

sprzętu przejmie na siebie wszelkie 

zobowiązania związane z serwisem sprzętu 

oferowanego w wyżej wymienionym 

postępowaniu, 

27 Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona 

zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważne 

oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 

lub równoważne w pozycji obserwatora w 

trybie pracy dysku twardego (IDLE) 

wynosząca maksymalnie 26 dB (załączyć 

oświadczenie producenta zawierające 

numer postępowania. 

Głośność jednostki centralnej 

mierzona zgodnie z normą ISO 

7779 lub równoważne oraz 

wykazana zgodnie z normą ISO 

9296 lub równoważne w pozycji 

obserwatora w trybie pracy 

dysku twardego (IDLE) 

wynosząca maksymalnie ……. 

dB 

28 Certyfikaty i 

standardy 

Certyfikat ISO9001 lub równoważne dla 

producenta sprzętu (załączyć dokument 

potwierdzający spełnianie wymogu) 

Deklaracja zgodności CE lub równoważne 

(załączyć do oferty) 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów 

środowiskowych, w tym zgodności z 

dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji 

substancji niebezpiecznych w postaci 

oświadczenia producenta jednostki (wg 

wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania 

Energii S.A., zawartych w dokumencie 

„Opracowanie propozycji kryteriów 

środowiskowych dla produktów 

zużywających energię możliwych do 

wykorzystania przy formułowaniu 

specyfikacji na potrzeby zamówień 

publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z 

grudnia 2006), w szczególności zgodności z 

normą ISO 1043-4 lub równoważne dla płyty 

głównej oraz elementów wykonanych z 

tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 

gram. 

 

 

……………. 

 

 

29 Certyfikaty i 

standardy opcja 

Oferowane komputery wyprodukowane są 

przez producenta, zgodnie z normą PN-EN  

ISO 50001 lub równoważne.  

Do oferty należy załączyć certyfikat ISO 

50001 lub równoważne potwierdzający 

certyfikację producenta. 

TAK / NIE 

 
jeżeli Wykonawca nie dokona 

zaznaczenia Zamawiający uzna, że 

oferowany asortyment nie posiada 

opcji wyposażenia, 

 

„Monitor 27” 

L.P. Nazwa komponentu 

Wymagane minimalne 

parametry techniczne 

monitora  

 

Oferowane parametry 

Należy wypełnić/odpowiednie 

zaznaczyć 

1 2 3 4 

1 Typ ekranu 

Ekran ciekłokrystaliczny z 

aktywną matrycą min. 27” 

(16:9), czarny lub odcienie 

Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną 

matrycą …….”, 

(16:9), kolor ….. 



59 

szarości 

2 Rozmiar plamki max. 0,312 mm ….. mm 

3 Jasność Nie więcej niż 300 cd/m2 ….. cd/m2 

4 Kontrast Typowy nie mniej niż 1000:1 …………….. 

5 
Kąty widzenia 

(pion/poziom) 
Nie mniej niż 178/178 stopni ……………… 

6 Czas reakcji matrycy max. 8 ms (Gray to Gray) ……. ms 

7 
Rozdzielczość 

maksymalna 
min.1920 x 1080 przy 60Hz ….. x …… przy …..Hz 

8 
Zużycie energii – nie 

większe niż 

Normalne działanie 20W w 

trybie włączenia, tryb 

wyłączenia aktywności  0,3W  

Normalne działanie ……W w 

trybie włączenia, tryb wyłączenia 

aktywności  …….W 

9 
Powłoka powierzchni 

ekranu 
Antyodblaskowa utwardzona …………………… 

10 Podświetlenie System podświetlenia LED System podświetlenia …… 

11 Bezpieczeństwo 

 Złącze umożliwiające 

zastosowanie zabezpieczenia 

fizycznego w postaci linki 

metalowej - gniazdo 

zabezpieczenia przed 

kradzieżą. 

………………… 

12 
Waga bez podstawy nie 

większa niż 
6 kg  …… kg 

13 
Największe wymiary bez  

podstawy 

Wysokość : 400 mm 

Szerokość : 630 mm 

Głębokość : 60 mm 

Wysokość : ….. mm 

Szerokość : …… mm 

Głębokość : …… mm 

14 
Największe wymiary z 

podstawą 

Wysokość : 550 mm 

Szerokość : 630 mm 

Głębokość : 300 mm 

Wysokość : ….. mm 

Szerokość : …… mm 

Głębokość : …… mm 

15 Zakres regulacji Tilt 
Wymagany, od -5 do +20 lub 

min. regulacja 25 stopni 

od -…… do +……. 

regulacja …… stopni 

16 
Zakres regulacji 

wysokości  
Min 100 mm …….mm 

17 Kolor obudowy ciemny (np. czarny, szary) Kolor …………….  

18 Głośniki 

Głośniki: wbudowane lub 

dedykowane przez 

producenta monitora 

dołączane jako listwa 

dźwiękowa, o parametrach 

nie gorszych niż:  

Całkowita moc: 2,0 W, 

sumarycznie dla obu 

głośników 

Głośniki……………, Całkowita 

moc:……….W 

19 Złącze nie mniej niż 
1x D-Sub, 1x DisplayPort, 1x 

HDMI 

…….x D-Sub, …….x DisplayPort, 

…….x HDMI,  

20 Inne 

Zdejmowana podstawa oraz 

otwory montażowe w 

obudowie VESA 100mm 

W zestawie niżej wymienione 

kable koloru  ciemnego 

(szary, czarny): 

Zdejmowana podstawa oraz 

otwory montażowe w obudowie 

VESA 100mm 

W zestawie kable koloru : 

……. 

kabel zasilający o złączu 
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II. Oświadczamy, że: 

1. Udzielam/my gwarancji na asortyment na okres ……17 (min. 24) miesięcy, 
2. Zobowiązujemy się do wykonania dostawy w terminie ……3 (maks. 30) dni roboczych, licząc od 

dnia zawarcia umowy wykonawczej.  

3. Udzielam/my rękojmi na asortyment na okres ……3 (min. 24) miesięcy. 

 

III. Oświadczamy, że: 

1. Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione  

w powyższym opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku 

powstaje po stronie ........................................18 (Wykonawcy lub Zamawiającego). 

3. Jesteśmy/jestem: 19 

󠄀 mikroprzedsiębiorstwem, 

󠄀 małym przedsiębiorstwem, 

󠄀 średnim przedsiębiorstwem, 

󠄀 jednoosobową działalnością gospodarczą, 

󠄀 osoba fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 

󠄀 innym rodzajem.  

4. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu i SWZ i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania 

oferty. 

5. Ogólne warunki 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. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 90 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

7. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. 

8. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej 

z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy. 

 

IV. Informujemy, że: 

1. Dostawa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy20 

………………………………………………………………………………………...……………………………21 
(należy podać nazwę lub firmę Podwykonawcy oraz jego siedzibę) 

który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: 

…….......................................................................................................................................................... 7  
(należy podać zakres części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy) 

 

2. Zaproszenia przekazywane będą na adres e-mail …………………….7  

3. Reklamacje na asortyment Zamawiający będzie składał każdorazowo  

nr faksu: ...................................................................................................................... 7  

                                                      
17 należy wpisać, w przypadku braku wypełnienia przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie minimalny okres 

gwarancji/rękojmi/maksymalny termin dostawy określony w nawiasie 
18 należy wpisać, jeżeli Wykonawca nie wpisze, Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy 
19 należy zaznaczyć właściwe 
20 niepotrzebne skreślić, jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie 

zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom 
21 należy wpisać 

 kabel zasilający o złączu 

hybrydowym typu C/E/F 

męskie - IEC C13 ,min. 1.8m  

oraz  

kabel DP (PC) – DP (LCD), 

min. 1.8m 

kabel DP (PC)– DVI (LCD),  

min. 1.8 m  

kabel HDMI (LCO) min 1.8m 

hybrydowym typu C/E/F męskie - 

IEC C13 ,………..m  

oraz  

kabel DP (PC) – DP (LCD), …….m 

kabel DP (PC)– DVI (LCD), …….m 

kabel HDMI (LCO), …….m 
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e-maila: ...................................................................................................................... 7 

 

V. 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) (tj. 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). 

 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
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Wzór-Załącznik nr 1 do SWZ 

Zadanie nr 4 

OFERTA WYKONAWCY 

 

Pełna nazwa Wykonawcy:  __________________________________________________________________22 

 

Adres:  _____________________________________________________________________________________1 

 

Nr telefonu:  ________________________________________________________________________________1 

 

Adres e-mail: _______________________________________________________________________________1 

 

Nr KRS/ REGON/NIP:  ________________________________________________________________________1 

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zwarcia umowy ramowej w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawy zestawów komputerowych, nr post. WZP-1684/22/103/Ł 

w zadaniu nr 1 na dostawy zestawów komputerowych typ 4 

 

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 

L.p. Rodzaj asortymentu  j.m. 
Szacunkowa 

ilość 

Cena netto                 

w PLN za 1 j.m. 

asortymentu 23 

Stawka 

podatku VAT w 

%1 

Cena  jednostkowa 

brutto w PLN (kol.5 

powiększona o stawkę 

podatku VAT)2 

Cena oferty brutto 

w PLN (kol. 4x7) 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
zestaw 

komputerowy 

typ 4 

szt. 400  …….%   

Lp. Nazwa 

komponentu 

Wymagane minimalne parametry 

techniczne asortymentu 

Oferowane parametry 

Należy wypełnić/odpowiednie 

zaznaczyć 

1 2 3 4 

1 Komputer  Komputer będzie wykorzystywany dla 

potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do 

Internetu oraz poczty elektronicznej, jako 

lokalna baza danych. W ofercie należy 

podać nazwę producenta, symbol oraz 

model oferowanego komputera.  

----------------------------------------------- 

2 Obudowa  Trwale oznaczona nazwą producenta, 

nazwą komputera, numerem seryjnym. 

Małogabarytowa  metalowa  obudowa 

przystosowana do pracy w poziomie 

 i w pionie (posiadająca fabrycznie 

zamontowane dystanse-nóżki) bez 

stosowania dodatkowych stojaków.  

Obudowa typu Small Form Factor z 

obsługą kart wyłącznie o niskim profilu;  

Obudowa musi być wyposażona  

w czujnik otwarcia obudowy.  

Otwory wentylacyjne usytuowane 

wyłącznie na przednim oraz tylnym 

panelu obudowy. Nie dopuszcza się 

otworów wentylacyjnych usytuowanych 

zarówno na bocznych panelach jak i na 

krawędziach obudowy. Wewnętrzne 

Trwale oznaczona 

……………………….. 

Małogabarytowa 

……………..(podać z jakiego 

materiału wykonana) obudowa 

przystosowana do pracy w …….. 

(wskazać w jakiej płaszczyźnie 

może pracować urządzenie) 

posiadająca fabrycznie 

zamontowane dystanse-nóżki bez 

stosowania dodatkowych 

stojaków..  

Obudowa typu Small Form Factor z 

obsługą kart wyłącznie o niskim 

profilu;  

…………………… 

(wpisać czy obudowa jest 

                                                      
1 należy wpisać 
2 należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
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uchwyty do montażu 1 x dysku 3.5” lub 1 

x dysku 2.5” wewnątrz obudowy. Na 

panelu przednim zamontowany filtr 

powietrza chroniący wnętrze przed 

kurzem, pyłem itp.  

Filtr demontowany bez użycia narzędzi. 

Obudowa otwierana bez użycia narzędzi 

umożliwiająca dostęp do pamięci 

masowej, pamięci ram.  

 

wyposażona w czujnik otwarcia). 

Otwory wentylacyjne usytuowane 

są wyłącznie na …………. panelu 

obudowy.  

Wewnętrzne uchwyty do montażu 

……..x dysku 3.5” lub ………. 2.5” 

wewnątrz obudowy. Na panelu 

……… zamontowany filtr powietrza 

chroniący wnętrze przed kurzem, 

pyłem itp.  

Filtr demontowany bez użycia 

narzędzi. 

Obudowa otwierana bez użycia 

narzędzi umożliwiaj dostęp do 

pamięci masowej, pamięci ram.  

3 Pamięć masowa Dysk M.2 SSD o pojemności nie mniejszej 

niż  256GB PCIe NVMe 

Obudowa musi umożliwiać montaż 

dodatkowego dysku 2.5” lub 3.5”.  

Dysk ……………… o pojemności  

………….. 

Obudowa umożliwia montaż 

dodatkowego dysku…………. 

4 Pamięć operacyjna Min. 8GB RAM, 3200MHz DDR4. Możliwość 

rozbudowy do 64GB. Jeden slot DIMM 

wolny. 

………………… GB RAM, ………….. , 

……………………. Slot DIMM wolny.  

5 Płyta główna  Trwale oznaczona nazwą producenta 

komputera (na etapie produkcji). 

Wyposażona w min. 1 x PCIe x16 Gen.3, 1 

x PCIe x1, 2 x DIMM z obsługą do 64 GB 

DDR4 RAM, 2 x SATA w tym min. 1 szt SATA 

3.0. 

złącze M.2 dla dysków 

Trwale oznaczona nazwą 

producenta komputera (na etapie 

produkcji). Wyposażona w ……….x 

PCIe x16 Gen.3, ………x PCIe x1, 

………….x DIMM z obsługą do 64 

GB DDR4 RAM, ……….x SATA w 

tym …….. szt SATA 3.0. , złącze 

……….. dla dysków 

6 Procesor  Procesor dedykowany do pracy w 

komputerach stacjonarnych.  

Procesor osiągający w teście Passmark 

CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark 

wynik co najmniej 14000 pkt. według 

wyników opublikowanych na stronie 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.p

hp w okresie od dnia ukazania się 

ogłoszenia do nie później niż na jeden 

dzień przed terminem składania oferty.  

Należy podać model i producenta 

procesora i ilość punktów w teście 

PassMark CPU Mark. 

Procesor dedykowany do pracy w 

komputerach stacjonarnych.  

Procesor osiągający w teście 

Passmark CPU Mark, w kategorii 

Average CPU Mark wynik ……. pkt. 

według wyników opublikowanych 

na stronie 

http://www.cpubenchmark.net/c

pu_list.php w dniu ……….  

Producent i model procesora 

……….. 

7 Napęd optyczny  Zintegrowana z komputerem  nagrywarka 

DVD. Napęd optyczny zamontowany w 

dedykowanej wnęce zewnętrznej 5.25” 

typu slim + nagrywarka blu ray 

zewnętrzna lub wewnętrzna 

Zintegrowana z komputerem  

nagrywarka D ……….. Napęd 

optyczny zamontowany w 

dedykowanej wnęce zewnętrznej 

5.25” typu slim ++ nagrywarka blu 

ray …………….. 

8 Karta graficzna  Zintegrowana karta graficzna osiągająca 

w teście Passmark G3D Mark, w kategorii 

Average G3D Mark wynik co najmniej 

1300pkt. według wyników 

opublikowanych na stronie: 

https://www.videocardbenchmark.net/g

pu_list.php 

w okresie od dnia ukazania się ogłoszenia 

do nie później niż na jeden dzień przed 

Zintegrowana karta graficzna 

osiągająca w teście Passmark G3D 

Mark, w kategorii Average G3D 

Mark wynik co najmniej ……….pkt. 

według wyników opublikowanych 

na stronie: 

https://www.videocardbenchmark

.net/gpu_list.php W dniu …………. 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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terminem składania oferty.  

9 Audio  Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą 

główną, zgodna z High Definition.   

Wpisać przykładowo: 

Karta dźwiękowa zintegrowana z 

płytą główną, zgodna z High 

Definition.   

10 Karta sieciowa  10/100/1000 – złącze RJ45; Wol- funkcja 

włączana przez użytkownika 

Wpisać przykładowo: 

10/100/1000 – złącze RJ45; Wol- 

funkcja włączana przez 

użytkownika 

11 Porty/złącza  Wbudowane porty z przodu obudowy:  

- 2 x USB 3.2  

- 2 x USB 2.0 

- 1 x port Combo umożliwiający 

podłączenie słuchawek  

wraz z mikrofonem lub  

1 x port mikrofonowy i 1x port 

umożliwiający podłączenie słuchawek  

Wbudowane porty z tyłu obudowy:  

- 2xDP lub 2xHDMI lub 1xHDMI + 1xDP      

- VGA 

- 2 x USB 3.2   

- 2 x USB 2.0  

- 1 x port sieciowy RJ-45,   

Wymagana ilość i rozmieszczenie portów   

wideo, USB, RJ-45 (na zewnątrz obudowy 

komputera) nie może być osiągnięta w 

wyniku stosowania konwerterów, 

przejściówek, adapterów. 

Wbudowane porty z przodu 

obudowy:  

- ……………x USB 3.2 

- ……………x USB 2.0 

- ………….. x port Combo 

umożliwiający podłączenie 

słuchawek wraz z mikrofonem lub  

…………x port mikrofonowy  

i ……… x port umożliwiający 

podłączenie słuchawek  

Wbudowane porty z tyłu obudowy 

wyprowadzone bezpośrednio z 

płyty głównej:  

- ……… x DP  lub ..… x HDMI  lub 

..… x HDMI + …….xDP (wpisać 

które rozwiązanie zastosowano) 

- VGA  

- …..…….. x USB 3.2  

- ………… x USB 2.0  

- ………… x port sieciowy RJ-45,  

Wymagana ilość i rozmieszczenie 

portów   wideo, USB, RJ-45 (na 

zewnątrz obudowy komputera) nie 

może być osiągnięta w wyniku 

stosowania konwerterów, 

przejściówek, adapterów. 

12 Klawiatura/mysz  Klawiatura przewodowa w układzie US 

lub EU, USB, kabel min 1,5m. 

Mysz przewodowa (optyczna lub 

laserowa) 3 przyciskowa (scroll), USB, 

kabel min. 1,5m  

Klawiatura przewodowa w 

układzie ………………………., USB, 

kabel ……………….m, 

 Mysz przewodowa ……, 3 

przyciskowa (scroll), USB, kabel 

…………..m. 

13 Klawiatura – 

funkcjonalności 

OPCJA 

Kompaktowa klawiatura z klawiszami 

dodatkowymi w formie funkcyjnej (min.  

Fn. Lock, sleep, search, print screen, scroll 

lock, pause break, play/pause, forward, 

backward). Minimum dwa klawisze 

aktywujące przyciski funkcyjne na 

klawiaturze w ciągu klawiszy Ctrl, Alt 

(lewy, prawy klawisz funkcyjny). 

Możliwość instalacji dedykowanej 

podpórki pod nadgarstki, podpórka 

trwale integrująca się bezpośrednio z 

klawiaturą. 

TAK / NIE 

 
jeżeli Wykonawca nie dokona 

zaznaczenia Zamawiający uzna, że 

oferowany asortyment nie posiada 

opcji wyposażenia, 
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14 Zasilacz  Energooszczędny zasilacz o mocy min. 

300W oraz sprawności na poziomie min. 

92% przy 50% obciążenia, wraz z kablem 

zasilającym - złącza: Hybrydowe typu 

C/E/F męskie - IEC C13 ,min. 1.5m, kolor 

czarny  

Energooszczędny zasilacz o mocy 

…….. oraz sprawności na poziomie 

………% przy ………% obciążenia, 

wraz z kablem zasilającym - 

złącza: Hybrydowe typu C/E/F 

męskie - IEC C13 ,…….m, kolor 

……….. 

15 Oddzielny system 

diagnostyczny 

zasilacza OPCJA 

Oddzielny system diagnostyczny 

zasilacza. Dioda oddzielnego systemu 

diagnostycznego zasilacza umieszczona 

na tylnym panelu obudowy, niezależna 

od głównego systemu diagnostycznego. 

TAK / NIE 

 
jeżeli Wykonawca nie dokona 

zaznaczenia Zamawiający uzna, że 

oferowany asortyment nie posiada 

opcji wyposażenia, 

16 System operacyjny  Zainstalowany/preinstalowany nowy, 

nieaktywowany nigdy wcześniej na innym 

urządzeniu, system operacyjny: 

Oryginalny Windows 11 Pro. PL 64-bit z 

licencją lub równoważny. Klucz licencyjny 

Windows 11 Professional musi być 

zapisany trwale w BIOS i umożliwiać 

instalację systemu operacyjnego zdalnie 

bez potrzeby ręcznego wpisywania 

klucza licencyjnego. 

Parametry równoważności: 

·       pełna integracja z systemami IBM 

Lotus Notes, SWOP, Płatnik; 

·       pełna obsługa ActiveX; 

·       dostępne dwa rodzaje graficznego 

interfejsu użytkownika, w tym: 

- klasyczny, umożliwiający obsługę przy 

pomocy klawiatury i myszy, 

- dotykowy umożliwiający sterowanie 

dotykiem na urządzeniach typu tablet lub 

monitorach dotykowych; 

·       możliwość dokonywania aktualizacji i 

poprawek systemu przez Internet z 

możliwością wyboru instalowanych 

poprawek; 

·       wbudowana zapora internetowa 

(firewall) dla ochrony połączeń 

internetowych; zintegrowana z systemem 

konsola do zarządzania ustawieniami 

zapory i regułami IP v4 i v6; 

·       wsparcie dla Java i .NET Framework 

1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia 

aplikacji działających we wskazanych 

środowiskach; 

·       wsparcie dla JScript i VBScript – 

możliwość uruchamiania interpretera 

poleceń; 

·       system operacyjny musi posiadać 

funkcjonalność pozwalającą na 

identyfikację sieci komputerowych, do 

których jest podłączony, zapamiętywanie 

ustawień i przypisywanie do min. 3 

kategorii bezpieczeństwa (z 

predefiniowanymi odpowiednio do 

kategorii ustawieniami zapory sieciowej, 

udostępniania plików itp.); 

·       zgodny z posiadanym przez 

Zainstalowany/preinstalowany* 

nowy, nieaktywowany nigdy 

wcześniej na innym urządzeniu, 

system operacyjny …………. 

* -niepotrzebne usunąć 
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zamawiającego oprogramowaniem MS 

Office 2007/2010/2013/2016/2019/2021, 

oprogramowaniem IBM Tivoli Endpoint 

Manager for Lifecycle Management 

(wraz z instalacją agenta IBM TEM); 

·       oprogramowanie powinno 

umożliwiać zainstalowanie 

oprogramowania 

(Kies, Active Sync lub Centrum obsługi 

urządzeń z systemem Windows 

Mobile, PC Suitę lub Nokia Suitę, Zune, 

iTunes) umożliwiającego pełną 

synchronizację i zgrywanie kontaktów i 

danych między używanymi przez 

Zamawiającego telefonami 

komórkowymi (Nokia, Iphone, Samsung, 

Telefunken) oraz komputerem. 

·       oprogramowanie powinno zawierać 

certyfikat autentyczności lub unikalny kod 

aktywacyjny; 

Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą 

być realizowane z zastosowaniem 

wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji 

Microsoft Windows 11 

Należy podać producenta i wersję. 

17 Bios BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 

-  Możliwość, bez uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego 

komputera lub innych podłączonych do 

niego urządzeń uzyskania informacji o: 

- nazwie modelu komputera, 

- numeru seryjnego komputera 

- MAC Adres karty sieciowej, 

- wersja Biosu, 

- zainstalowanym procesorze, 

 jego taktowaniu  

- ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, 

- dyskach podłączonych do portów M.2 

oraz SATA (model napędu optycznego) 

Możliwość z poziomu Bios: 

- wyłączenia kontrolera selektywnego 

(pojedynczego) portów SATA, 

- konfiguracji kontrolera SATA: AHCI  

- wyłączenia karty sieciowej, karty audio,  

- ustawienia hasła: administratora, 

użytkownika, Power-On,  

- blokady aktualizacji BIOS bez podania 

hasła administratora 

- alertowania zmiany konfiguracji 

sprzętowej komputera  

- ustawienia trybu wyłączenia komputera 

w stan niskiego poboru energii  

- załadowania optymalnych ustawień 

Bios 

- obsługa Bios za pomocą klawiatury i/lub 

myszy 

- obsługa Bios bez uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego 

komputera lub innych, podłączonych do 

niego, urządzeń zewnętrznych 

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 

-  Posiada możliwość, bez 

uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego 

komputera lub innych 

podłączonych do niego urządzeń 

uzyskania informacji o: 

……………………….. 

……………………….. 

 

Możliwość z poziomu Bios: 

………………………… 

………………….. 

Funkcja włączająca 

przypomnienie o konieczności 

oczyszczenia lub zastąpienia filtra 

powietrza w różnych przedziałach 

czasowych. 

Możliwość ustawienia portów USB 

w trybie „no BOOT” (podczas 

startu komputer nie wykrywa 

urządzeń boot’ujących typu USB). 

 

Posiada możliwość ustawienia 

portów USB w trybie „no BOOT” 

(podczas startu komputer nie 

wykrywa urządzeń boot’ujących 

typu USB). 

Oferowany BIOS  posiada poza 

swoją wewnętrzną strukturą menu 

szybkiego boot’owania które 

umożliwia: 

………….  
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Funkcja włączająca przypomnienie o 

konieczności oczyszczenia lub 

zastąpienia filtra powietrza w różnych 

przedziałach czasowych. 

Możliwość ustawienia portów USB w trybie 

„no BOOT” (podczas startu komputer nie 

wykrywa urządzeń boot’ujących typu 

USB). 

Oferowany BIOS musi posiadać poza 

swoją wewnętrzną strukturą menu 

szybkiego boot’owania które umożliwia 

m.in.: uruchamianie systemu 

zainstalowanego  

na dysku twardym, uruchamianie systemu  

z urządzeń zewnętrznych, uruchamianie 

systemu z serwera za pośrednictwem 

zintegrowanej karty sieciowej, 

uruchomienie graficznego systemu 

diagnostycznego, wejście do BIOS, 

upgrade BIOS. 

18 BIOS DIAGNOSTYKA 

OPCJA 

Funkcja włączająca przypomnienie o 

konieczności oczyszczenia lub 

zastąpienia filtra powietrza w jednej z 

opcji z dostępnych: co 15 dni, co 30 dni, 

co 60 dni, co 90 dni, co 120 dni, co 150 

dni i co 180dni. 

TAK / NIE 

 
jeżeli Wykonawca nie dokona 

zaznaczenia Zamawiający uzna, że 

oferowany asortyment nie posiada 

opcji wyposażenia, 

19 BIOS HASŁO OPCJA Możliwość ustawienia hasła użytkownika 

umożliwiającego uruchomienie 

komputera (zabezpieczenie przed 

nieautoryzowanym uruchomieniem) przy 

jednoczesnym zdefiniowanym haśle 

administratora. Użytkownik po wpisaniu 

swojego hasła jest wstanie 

zidentyfikować ustawienia BIOS. 

Możliwość ustawienia haseł użytkownika i 

administratora składających się z cyfr, 

małych liter, dużych liter oraz znaków 

specjalnych (hasła niezależne, 

traktowane jako oddzielne hasła). 

Dedykowane pole numeru 

inwentarzowego w BIOS umożliwiające 

wpisanie numeru inwentarzowego 

bezpośrednio w BIOS, bez wykorzystania 

dodatkowego oprogramowania. Pole po 

nadaniu numeru nie może być 

edytowalne. Numer inwentarzowy 

nieulegający skasowaniu po aktualizacji 

BIOS. 

TAK / NIE 

 
jeżeli Wykonawca nie dokona 

zaznaczenia Zamawiający uzna, że 

oferowany asortyment nie posiada 

opcji wyposażenia, 

20 Zintegrowany 

System 

Diagnostyczny 

Wbudowany wizualny system 

diagnostyczny oparty o sygnalizację 

włącznika POWER, służący do 

sygnalizowania i diagnozowania 

problemów z komputerem i jego 

komponentami, sygnalizacja oparta na 

zmianie statusów diody LED System 

usytuowany na przednim panelu. System 

diagnostyczny musi sygnalizować: 

uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 

uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, 

Wbudowany wizualny system 

diagnostyczny oparty o 

sygnalizację włącznika POWER, 

służący do sygnalizowania i 

diagnozowania problemów z 

komputerem i jego 

komponentami, sygnalizacja 

oparta na zmianie statusów diody 

LED System usytuowany na 

przednim panelu. System 

diagnostyczny musi sygnalizować: 



68 

awarię procesora. Oferowany system 

diagnostyczny nie może wykorzystywać 

minimalnej ilości wolnych slotów na 

płycie głównej, wymaganych wnęk 

zewnętrznych w specyfikacji i 

dodatkowych oferowanych przez 

wykonawcę, oraz nie może być uzyskany 

przez konwertowanie, przerabianie 

innych złączy na płycie głównej nie 

wymienionych w specyfikacji a które nie 

są dedykowane dla systemu 

diagnostycznego. 

……………………… 

Oferowany system diagnostyczny 

nie  wykorzystuje minimalnej ilości 

wolnych slotów na płycie głównej, 

wymaganych wnęk zewnętrznych 

w specyfikacji i dodatkowych 

oferowanych przez wykonawcę, 

oraz nie może być uzyskany przez 

konwertowanie, przerabianie 

innych złączy na płycie głównej 

nie wymienionych w specyfikacji a 

które nie są dedykowane dla 

systemu diagnostycznego. 

21 Graficzny system 

diagnostyczny 

System diagnostyczny z graficznym 

interfejsem użytkownika dostępny z 

poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, 

umożliwiający przetestowanie 

komputera. Procedura POST traktowana 

jest jako oddzielna funkcjonalność 

System diagnostyczny z graficznym 

interfejsem użytkownika dostępny z 

poziomu szybkiego menu boot lub 

BIOS, umożliwiający 

przetestowanie komputera. 

22 Graficzny system 

diagnostyczny 

opcja 

System diagnostyczny z graficznym 

interfejsem użytkownika zaszyty w tej 

samej pamięci flash co BIOS, dostępny z 

poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, 

umożliwiający przetestowanie komputera 

a w szczególności jego składowych - 

magistrali PCIe, dysku,  zintegrowanej 

karty sieciowej, układu wideo, CPU, 

pamięci RAM. System zapewniający 

pełną funkcjonalność, a także 

zachowujący interfejs graficzny nawet w 

przypadku braku dysku, sformatowania 

dysku oraz jego uszkodzenia, 

niewymagający stosowania 

dodatkowych zewnętrznych oraz 

wewnętrznych nośników pamięci 

masowej oraz dostępu do Internetu i sieci 

lokalnej 

TAK / NIE 

 
jeżeli Wykonawca nie dokona 

zaznaczenia Zamawiający uzna, że 

oferowany asortyment nie posiada 

opcji wyposażenia, 

23 Waga/rozmiary 

urządzenia wraz z 

napędem 

optycznym – 

podane wartości są 

wartościami 

maksymalnymi 

Waga urządzenia nie więcej niż 8kg  

Suma wymiarów nie więcej niż 700mm 

Waga urządzenia  

……. kg 

Suma wymiarów 

..….. mm 

24 Bezpieczeństwo 

  

Złącze umożliwiające zastosowanie 

zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 

metalowej uniemożliwiającej również 

otwarcie obudowy;   

Ukryty w laminacie płyty głównej układ 

sprzętowy służący do tworzenia i 

zarządzania wygenerowanymi przez 

komputer kluczami szyfrowania. 

Zabezpieczenie to musi posiadać 

możliwość szyfrowania poufnych 

dokumentów przechowywanych na 

dysku twardym przy użyciu klucza 

sprzętowego.  Próba usunięcia 

dedykowanego układu doprowadzi do 

uszkodzenia całej płyty głównej. 

Złącze umożliwiające 

zastosowanie zabezpieczenia 

fizycznego w postaci linki 

metalowej uniemożliwiającej 

również otwarcie obudowy;   

Ukryty w laminacie płyty głównej 

układ sprzętowy służący do 

tworzenia i zarządzania 

wygenerowanymi przez komputer 

kluczami szyfrowania. 

Zabezpieczenie to musi posiadać 

możliwość szyfrowania poufnych 

dokumentów przechowywanych 

na dysku twardym przy użyciu 

klucza sprzętowego.  Próba 

usunięcia dedykowanego układu 
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doprowadzi do uszkodzenia całej 

płyty głównej. 

25 Wsparcie 

techniczne 

producenta 

Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą 

być realizowane przez Producenta i/lub 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego 

Producenta. Wymagane dołączenie do 

oferty oświadczenia Producenta 

potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie 

realizowany bezpośrednie przez 

Producenta i/lub we współpracy z 

Autoryzowanym Partnerem Serwisowym 

Producenta. 

Zamawiający wymaga od podmiotu 

realizującego serwis lub producenta 

sprzętu dołączenia do oferty 

oświadczenia, że w przypadku 

wystąpienia awarii dysku twardego w 

urządzeniu objętym aktywnym wsparciem 

technicznym, uszkodzony dysk twardy 

pozostaje u Zamawiającego. Do oferty 

należy dostarczyć oświadczenie 

producenta sprzętu potwierdzające, że w 

przypadku niewywiązywania się z 

obowiązków gwarancyjnych oferenta 

sprzętu przejmie na siebie wszelkie 

zobowiązania związane z serwisem 

sprzętu oferowanego w wyżej 

wymienionym postępowaniu, 

Naprawy gwarancyjne urządzeń 

realizowane będą przez 

………………. 

26 Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona 

zgodnie z normą ISO 7779 lub 

równoważne oraz wykazana zgodnie z 

normą ISO 9296 lub równoważne w 

pozycji obserwatora w trybie pracy dysku 

twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 

26 dB (załączyć oświadczenie 

producenta zawierające numer 

postępowania. 

Głośność jednostki centralnej 

mierzona zgodnie z normą ISO 

7779 lub równoważne oraz 

wykazana zgodnie z normą ISO 

9296 lub równoważne w pozycji 

obserwatora w trybie pracy dysku 

twardego (IDLE) wynosząca 

maksymalnie ……. dB 

27 Certyfikaty i 

standardy 

Certyfikat ISO9001 lub równoważne dla 

producenta sprzętu (załączyć dokument 

potwierdzający spełnianie wymogu) 

Deklaracja zgodności CE lub 

równoważne (załączyć do oferty) 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów 

środowiskowych, w tym zgodności z 

dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o 

eliminacji substancji niebezpiecznych w 

postaci oświadczenia producenta 

jednostki (wg wytycznych Krajowej 

Agencji Poszanowania Energii S.A., 

zawartych w dokumencie „Opracowanie 

propozycji kryteriów środowiskowych dla 

produktów zużywających energię 

możliwych do wykorzystania przy 

formułowaniu specyfikacji na potrzeby 

zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; 

dokument z grudnia 2006), w 

 

 

 

…………………….. 
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szczególności zgodności z normą ISO 

1043-4 lub równoważne dla płyty głównej 

oraz elementów wykonanych z tworzyw 

sztucznych o masie powyżej 25 gram. 

28 Certyfikaty i 

standardy opcja 

Oferowane komputery wyprodukowane 

są przez producenta, zgodnie z normą 

PN-EN  ISO 50001 lub równoważne.  

Do oferty należy załączyć certyfikat ISO 

50001 lub równoważne potwierdzający 

certyfikację producenta. 

TAK / NIE 

 
jeżeli Wykonawca nie dokona 

zaznaczenia Zamawiający uzna, że 

oferowany asortyment nie posiada 

opcji wyposażenia, 

 

„Monitor 27” 

L.P. Nazwa komponentu 

Wymagane minimalne 

parametry techniczne 

monitora  

 

Oferowane parametry 

Należy wypełnić/odpowiednie 

zaznaczyć 

1 2 3 4 

1 Typ ekranu 

Ekran ciekłokrystaliczny z 

aktywną matrycą min. 27” 

(16:9), czarny lub odcienie 

szarości 

Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną 

matrycą …….”, 

(16:9), kolor ….. 

2 Rozmiar plamki max. 0,312 mm ….. mm 

3 Jasność Nie więcej niż 300 cd/m2 ….. cd/m2 

4 Kontrast Typowy nie mniej niż 1000:1 …………….. 

5 
Kąty widzenia 

(pion/poziom) 
Nie mniej niż 178/178 stopni ………………. 

6 Czas reakcji matrycy max. 8 ms (Gray to Gray) ……. ms 

7 
Rozdzielczość 

maksymalna 
min.1920 x 1080 przy 60Hz ….. x …… przy …..Hz 

8 
Zużycie energii – nie 

większe niż 

Normalne działanie 20W w 

trybie włączenia, tryb 

wyłączenia aktywności  0,3W  

Normalne działanie ……W w 

trybie włączenia, tryb wyłączenia 

aktywności  …….W 

9 
Powłoka powierzchni 

ekranu 
Antyodblaskowa utwardzona …………………… 

10 Podświetlenie System podświetlenia LED System podświetlenia …… 

11 Bezpieczeństwo 

 Złącze umożliwiające 

zastosowanie zabezpieczenia 

fizycznego w postaci linki 

metalowej - gniazdo 

zabezpieczenia przed 

kradzieżą. 

………………… 

12 
Waga bez podstawy nie 

większa niż 
6 kg  …… kg 

13 
Największe wymiary bez  

podstawy 

Wysokość : 400 mm 

Szerokość : 630 mm 

Głębokość : 60 mm 

Wysokość : ….. mm 

Szerokość : …… mm 

Głębokość : …… mm 

14 
Największe wymiary z 

podstawą 

Wysokość : 550 mm 

Szerokość : 630 mm 

Głębokość : 300 mm 

Wysokość : ….. mm 

Szerokość : …… mm 

Głębokość : …… mm 

15 Zakres regulacji Tilt 
Wymagany, od -5 do +20 lub 

min. regulacja 25 stopni 

od -…… do +……. 

regulacja …… stopni 
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16 
Zakres regulacji 

wysokości  
Min 100 mm …….mm 

17 Kolor obudowy ciemny (np. czarny, szary) Kolor …………….  

18 Głośniki 

Głośniki: wbudowane lub 

dedykowane przez 

producenta monitora 

dołączane jako listwa 

dźwiękowa, o parametrach 

nie gorszych niż:  

Całkowita moc: 2,0 W, 

sumarycznie dla obu 

głośników 

Głośniki……………, Całkowita 

moc:……….W 

19 Złącze nie mniej niż 
1x D-Sub, 1x DisplayPort, 1x 

HDMI 

…….x D-Sub, …….x DisplayPort, 

…….x HDMI,  

20 Inne 

Zdejmowana podstawa oraz 

otwory montażowe w 

obudowie VESA 100mm 

W zestawie niżej wymienione 

kable koloru  ciemnego 

(szary, czarny): 

 kabel zasilający o złączu 

hybrydowym typu C/E/F 

męskie - IEC C13 ,min. 1.8m  

oraz  

kabel DP (PC) – DP (LCD), 

min. 1.8m 

kabel DP (PC)– DVI (LCD),  

min. 1.8 m  

kabel HDMI (LCO) min 1.8m 

Zdejmowana podstawa oraz 

otwory montażowe w obudowie 

VESA 100mm 

W zestawie kable koloru : 

……. 

kabel zasilający o złączu 

hybrydowym typu C/E/F męskie - 

IEC C13 ,………..m  

oraz  

kabel DP (PC) – DP (LCD), …….m 

kabel DP (PC)– DVI (LCD), …….m 

kabel HDMI (LCO), …….m 

 

 

II. Oświadczamy, że: 

1. Udzielam/my gwarancji na asortyment na okres ……24 (min. 24) miesięcy, 
2. Zobowiązujemy się do wykonania dostawy w terminie ……3 (maks. 30) dni roboczych, licząc od 

dnia zawarcia umowy wykonawczej.  

3. Udzielam/my rękojmi na asortyment na okres ……3 (min. 24) miesięcy. 

 

III. Oświadczamy, że: 

1. Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione  

w powyższym opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku 

powstaje po stronie ........................................25 (Wykonawcy lub Zamawiającego). 

3. Jesteśmy/jestem: 26 

󠄀 mikroprzedsiębiorstwem, 

󠄀 małym przedsiębiorstwem, 

󠄀 średnim przedsiębiorstwem, 

󠄀 jednoosobową działalnością gospodarczą, 

󠄀 osoba fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 

󠄀 innym rodzajem.  

4. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu i SWZ i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania 

oferty. 

                                                      
24 należy wpisać, w przypadku braku wypełnienia przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie minimalny okres 

gwarancji/rękojmi/maksymalny termin dostawy określony w nawiasie 
25 należy wpisać, jeżeli Wykonawca nie wpisze, Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy 
26 należy zaznaczyć właściwe 
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5. Ogólne warunki 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. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 90 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

7. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. 

8. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej 

z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy. 

 

IV. Informujemy, że: 

1. Dostawa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy27 

………………………………………………………………………………………...……………………………28 
(należy podać nazwę lub firmę Podwykonawcy oraz jego siedzibę) 

który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: 

…….......................................................................................................................................................... 7  
(należy podać zakres części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy) 

 

2. Zaproszenia przekazywane będą na adres e-mail …………………….7  

3. Reklamacje na asortyment Zamawiający będzie składał każdorazowo  

nr faksu: ...................................................................................................................... 7  

e-maila: ...................................................................................................................... 7 

 

V. 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) (tj. 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). 

 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
 

                                                      
27 niepotrzebne skreślić, jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie 

zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom 
28 należy wpisać 
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Wzór-załącznik nr 2 do SWZ 

 

       Zamawiający: 

    KOMENDA STOŁECZNA POLICJI,  

    ul. Nowolipie 2, 

       00-150 Warszawa 

 

Wykonawca1: 

……………………………………………

………………………………................. 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/KRS/REGON) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

…………………………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

dotyczące przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy zestawów 

komputerowych, nr post. WZP-1684/22/103/Ł prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, 

oświadczam, co następuje: 

□nie przynależę o tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę w ww. postępowaniu, 

□przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę w ww. postępowaniu oraz dołączam dokumenty/informacje2) 

potwierdzające przygotowanie oferty w  ww. postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

 

 

 

…………….…….................................(miejscowość), dnia ………….……..... r. 

 

           
                 

 

 

 
1 – należy wypełnić;  
2 – niepotrzebne skreślić 

 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
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Wzór - Załącznik nr 3 do SWZ 

 

Zamawiający: 

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI,    

ul. Nowolipie 2, 

00-150 Warszawa 

Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby/podwykonawca1: 

……………………………………………

………………………………................. 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/KRS/REGON) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

…………………………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 
 

 

Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby/podwykonawcy1 

dotyczące aktualności informacji zawartych w formularzu JEDZ 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy zestawów 

komputerowych, nr post. WZP-1684/22/103/Ł prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, 

oświadczam, że informacje zawarte w formularzu JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z 

postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 

1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 

2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

2) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

3) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 

4) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności 

podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170), 

5) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr 

L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 

Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr 

L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 

- są aktualne 

1 – niepotrzebne skreślić;  

 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
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Wzór-Załącznik nr 4 do SWZ 

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 

UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA 

WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA 

NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy zestawów 

komputerowych, WZP-1684/22/103/Ł prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, 

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu 

nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 

833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: 

rozporządzenie 2022/576.29 

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).30 

                                                      
29 Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania 
lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, 
art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 
lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą 

do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym 

mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 
30 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 
2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU 

UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI 

ZAMÓWIENIA: 

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w 

zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na 

którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy 

zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i 

właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach 

lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: 

………………………………………………………………………...…………………………………….… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić 

odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), 

co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% 

WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: 

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada 

ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca 

nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego 

przypada ponad 10% wartości zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………….………..….…… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k 

rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI 

ZAMÓWIENIA: 

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż 

jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada 

ponad 10% wartości zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………….………..….…… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k 

rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 

1) ...................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

2) ....................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

 

 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
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Wzór-Załącznik nr 4a do SWZ 

Oświadczenia Podwykonawcy  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 

UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA 

WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA 

NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy zestawów 

komputerowych, WZP-1684/22/103/Ł prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, 

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu 

nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 

833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: 

rozporządzenie 2022/576.31 

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).32 

 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  

                                                      
31 Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania 
lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, 
art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 
lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

d) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 
e) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą 

do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 
f) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym 

mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 
32 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 
2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 


