FORMULARZ ZP-400

Warszawa: Dostawa nośników, akcesoriów i środków czyszczących informatyki.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro AdministracyjnoGospodarcze, ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0 22 58 56 525,
faks 0 22 58 56 565.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.abw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nośników, akcesoriów
i środków czyszczących informatyki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa nośników, akcesoriów i środków czyszczących informatyki w trzech
grupach asortymentowych (łącznie 106 pozycji).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.40.00-8, 30.23.41.00-9, 30.23.42.00-0,
30.23.43.00-1, 30.23.44.00-2, 30.23.46.00-4, 30.23.70.00-9, 30.23.72.30-0, 30.23.72.50-6,
30.23.72.52-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: (dotyczy I i II grupy asortymentowej) Wykonawca
zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości określonej dla części, na które
składa ofertę do dnia 23.09.2009 r. do godz. 10:00 :
- I grupa asortymentowa - wadium w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset
złotych 00/100);
- II grupa asortymentowa - wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc
pięćset złotych 00/100);
- III grupa asortymentowa - wadium nie jest wymagane.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1) Zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp o udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2) Spełnianie warunków oceniane będzie metodą: spełnia - nie spełnia.

•

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Na potwierdzenie spełniania wymagań, o których mowa w pkt. 6 ppkt 1) S.I.W.Z.
wykonawca musi przedłoŜyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 uPzp - zgodnie
z załącznikiem nr 2 do S.I.W.Z.;
b) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 uPzp - zgodnie z załącznikiem nr 2 do S.I.W.Z.;
c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.abw.gov.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Administracyjno-Gospodarcze,
Wydział Zamówień Publicznych, 02-652 Warszawa, ul. Samochodowa 5.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 23.09.2009 godzina 10:00,
miejsce: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Administracyjno-Gospodarcze,
Wydział Zamówień Publicznych, 02-652 Warszawa, ul. Samochodowa 5 (Biuro Przepustek).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: I GRUPA ASORTYMENTOWA - akcesoria komputerowe.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
I grupa asortymentowa - 68 pozycji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.23.40.00-8, 30.23.41.00-9, 30.23.42.00-0, 30.23.46.00-4, 30.23.72.30-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
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CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: II GRUPA ASORTYMENTOWA - nośniki danych i środki
czyszczące.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
II grupa asortymentowa - 23 pozycje.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.44.00-2, 30.23.43.00-1, 30.23.72.50-6,
30.23.72.52-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: III GRUPA ASORTYMENTOWA - przewody.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
III grupa asortymentowa - 15 pozycji..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.70.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)
nr sprawy 9/II/2009

1. Nazwa i adres zamawiającego.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2A
adres do korespondencji
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno – Gospodarcze
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Samochodowa 5
02–652 Warszawa
tel.: (022) 58 56 525 faks: (022) 58 56 565
2. Tryb udzielenia zamówienia.
Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwaną dalej uPzp.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa nośników, akcesoriów i środków czyszczących
informatyki w trzech grupach asortymentowych (łącznie 106 pozycji).
2) Oznaczenie wg CPV:
30234000-8 – nośniki do przechowywania
30234100-9 – dyski magnetyczne
30234200-0 – dyski optyczne
30234300-1 – płyty kompaktowe (CD)
30234400-2 – uniwersalne dyski wideo (DVD)
30234600-4 – pamięci flash
30237000-9 – części, akcesoria i wyroby do komputerów
30237230-0 – pamięci
30237250-6 – akcesoria do czyszczenia komputerów
30237252-0 – odpylacze powietrza pod ciśnieniem
3) Asortyment oraz ilości nośników, akcesoriów i środków czyszczących informatyki
określone zostały w załączniku nr 1 do S.I.W.Z.
4) Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach zamówienia produktów fabrycznie
nowych, zapakowanych w nowe, nienoszące znamion otwierania opakowania.
5) Zamawiający dopuszcza dostawę produktów równowaŜnych.
6) Podane ilości materiałów eksploatacyjnych, są wielkościami szacunkowymi
i w rzeczywistości mogą ulec zmianie z tym, iŜ wartość zakupionych materiałów
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nie przekroczy wartości umowy. Zamawiający gwarantuje, Ŝe ww. zmiany nie spowodują
obniŜenia wartości zamówienia o więcej niŜ 20% umówionej kwoty - dotyczy I i II
grupy asortymentowej.
7) Minimalny wymagany okres gwarancji na poszczególny asortyment przedstawiony został
w załączniku nr 1 do S.I.W.Z.
8) Miejsce dostawy: magazyn zamawiającego na terenie Warszawy.
4. Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
oraz informacja o dopuszczeniu ofert wariantowych.
1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne grupy
asortymentowe. KaŜda grupa asortymentowa rozpatrywana będzie oddzielnie.
2) Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych i wymaga złoŜenia oferty
zgodnej z przedmiotem zamówienia, określonym w pkt. 3 niniejszej S.I.W.Z.
5. Termin wykonania zamówienia.
Termin dostawy:
a) I grupa asortymentowa – sukcesywne dostawy akcesoriów komputerowych przez okres
12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Czas realizacji kaŜdej pojedynczej dostawy
przez wykonawcę, będzie wynosił do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wykonawcy
zapotrzebowania przez zamawiającego. Pierwszą dostawę wykonawca zrealizuje
w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
b) II grupa asortymentowa – sukcesywne dostawy nośników danych i środków
czyszczących przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Czas realizacji kaŜdej
pojedynczej dostawy przez wykonawcę, będzie wynosił do 5 dni roboczych od dnia
zgłoszenia wykonawcy zapotrzebowania przez zamawiającego. Pierwszą dostawę
wykonawca zrealizuje w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
c) III grupa asortymentowa – jednorazowa dostawa przewodów w terminie 14 dni od daty
zawarcia umowy.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
1) Zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp o udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2) Spełnianie warunków oceniane będzie metodą „spełnia” – „nie spełnia”.
7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) Na potwierdzenie spełniania wymagań, o których mowa w pkt. 6 ppkt 1) wykonawca
musi przedłoŜyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 uPzp – zgodnie
z załącznikiem nr 2 do S.I.W.Z.;
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b) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 uPzp – zgodnie z załącznikiem nr 2 do S.I.W.Z.;
c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego
oraz sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów:

z

wykonawcami

W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski,
oraz informacje przekazywane będą pisemnie lub za pomocą faksu.
Numer faksu zamawiającego: (022) 58 56 565.

zawiadomienia

9. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
•
•

Artur Kupiec tel. (022) 58 56 131 tel. kom. 0-695-673-390,
Marcin Pysiewicz tel. (022) 58 56 132 tel. kom. 0-695-683-383.

10. Termin związania ofertą.
1) Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
2) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Opis sposobu przygotowania oferty.
1) Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 3 do S.I.W.Z.
2) Do oferty naleŜy dołączyć szczegółową kalkulację zgodnie z załącznikiem nr 4
do S.I.W.Z. oraz szczegółowy opis oferowanego asortymentu zgodnie z załącznikiem
nr 5 do S.I.W.Z.
3) KaŜdy wykonawca przedłoŜy tylko jedną ofertę.
4) Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze
lub inną czytelną techniką w sposób trwały, wg formularza oferty - załącznika nr 1
do S.I.W.Z.
5) Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę(-y)
upowaŜnioną(-e) do reprezentowania firmy, wymienioną(-e) w rejestrze handlowym
firmy (wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez upowaŜnionego
przedstawiciela wykonawcy (wymagane jest dołączenie do oferty pełnomocnictwa
w formie pisemnej, w oryginale).
6) Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia, o których mowa w punkcie
7 S.I.W.Z.
7) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złoŜone wraz z tłumaczeniem
na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
8) Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
co do których wykonawca zastrzegł, nie później niŜ w terminie składania ofert,
Ŝe nie mogą być one udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘNIAĆ
– TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone jako odrębna część nie złączona
z jawną częścią oferty w sposób trwały.
9) Strony oferty powinny być ponumerowane, miejsca, w których wykonawca wniósł
poprawki winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
10) Wykonawca winien umieścić ofertę w zaklejonej kopercie, która:
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a) będzie zaadresowana na adres zamawiającego:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Wydział Zamówień Publicznych
02-652 Warszawa, ul. Samochodowa 5
b) będzie posiadać oznaczenie: ,,Oferta na dostawę nośników, akcesoriów i środków
czyszczących informatyki – nr sprawy 9/II/2009” oraz ,,Proszę nie otwierać
przed
posiedzeniem
komisji”.
(W przypadku
braku
tych
oznaczeń
lub
niewłaściwego
zaadresowania
koperty,
zamawiający
nie
ponosi
odpowiedzialności za wynikające z tego powodu zdarzenia np.: omyłkowe otwarcie
oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą
lub pocztą kurierską – za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert).
11) Poza oznaczeniami podanymi powyŜej, koperta winna posiadać nazwę i adres
wykonawcy, aby moŜna było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
12) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1) Ofertę naleŜy złoŜyć w Wydziale Zamówień Publicznych Biura AdministracyjnoGospodarczego ABW, 02 - 652 Warszawa, ul. Samochodowa 5, w Biurze
Przepustek.
2) Termin składania ofert upływa dnia 23.09.2009 r. o godz. 10:00.
3) W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpłynięcia oferty do zamawiającego.
4) Oferta złoŜona po terminie, zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
5) Oferty zostaną otwarte w dniu 23.09.2009 r. o godz. 10:20 w Wydziale Zamówień
Publicznych BAG ABW, w Warszawie przy ul. Samochodowej 5 (sala konferencyjna).
6) W celu uczestniczenia w otwarciu ofert, naleŜy zgłosić się, co najmniej 15 minut
przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert na Biuro Przepustek z dokumentem
toŜsamości.
13. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Sposób wyliczenia ceny oferty przedstawia załącznik nr 4 do S.I.W.Z.
2) Przez cenę oferty naleŜy rozumieć sumę wartości brutto wszystkich pozycji w danej
grupie asortymentowej.
3) Cena oferty obejmuje zapłatę za przedmiot umowy, wszelkie inne koszty związane z jego
realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, w tym koszty dostawy
do magazynu zamawiającego oraz wszystkie koszty pochodne (między innymi:
ubezpieczenia, opłaty celne, itp.).
4) Cena oferty musi być wyraŜona w złotych polskich.
14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1) Oferty wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego i które nie podlegają odrzuceniu, zostaną poddane procedurze
oceny zgodnie z poniŜszymi kryteriami.
2) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty (100%). Wykonawca, który zaproponuje
najniŜszą cenę uzyska 100 punktów.
3) Liczba punktów moŜliwa do uzyskania w kryterium cena zostanie wyliczona wg wzoru:

C=

C min
× 100 pkt
C bad
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gdzie:
C - liczba punktów moŜliwa do uzyskania w kryterium cena,
Cmin - najniŜsza cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cbad - cena oferty badanej nieodrzuconej.
4) Zamawiający wybiera ofertę, która uzyska najwyŜszą ilość punktów (100 pkt).
15. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
Wadium (dotyczy I i II grupy asortymentowej)
1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości określonej dla części,
na które składa ofertę do dnia 23.09.2009 r. do godz. 10:00 :
• I grupa asortymentowa - wadium w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące
pięćset złotych 00/100);
• II grupa asortymentowa - wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc
pięćset złotych 00/100);
• III grupa asortymentowa - wadium nie jest wymagane.
2) Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
− pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego Biuro Administracyjno-Gospodarcze NBP O/O Warszawa nr 10 1010
1010 0092 6313 9130 0000,
− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,
− gwarancjach bankowych,
− gwarancjach ubezpieczeniowych,
− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.).
3) Dowód wniesienia wadium naleŜy dołączyć do oferty.
4) Niezabezpieczenie
oferty
wadium
skutkuje
wykluczeniem
wykonawcy
z postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wykonawcy, jeŜeli:
• upłynął termin związania ofertą,
• zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie
naleŜytego wykonania tej umowy,
• zamawiający uniewaŜnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały
ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia,
Z zastrzeŜeniem art. 46 ust. 4a uPzp, zamawiający zwraca niezwłocznie wadium,
na wniosek wykonawcy:
• który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
• który został wykluczony z postępowania,
• którego oferta została odrzucona.
6) Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było one przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
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7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
• odmówi podpisania umowy w sprawie zmówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,
• zawarcie umowy w sprawie zmówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn
leŜących po stronie wykonawcy.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, nie złoŜył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub pełnomocnictw, chyba
Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie.
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy (dotyczy I i II grupy asortymentowej).
1) Wykonawca, który zostanie wybrany do wykonania przedmiotu zamówienia
zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
w wysokości 2 % ceny oferty, w dniu zawarcia umowy.
2) Zabezpieczenie moŜe być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
− pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego Biuro Administracyjno-Gospodarcze NBP O/O Warszawa nr 10 1010
1010 0092 6313 9130 0000,
− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym,
− gwarancjach bankowych;
− gwarancjach ubezpieczeniowych,
− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
3) Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, zamawiający będzie przechowywał
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
4) W trakcie realizacji umowy wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa powyŜej. Zmiana formy zabezpieczenia
jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokości.
5) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez zamawiającego za naleŜycie wykonane.
16. Informacja o formalnościach, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) Zawarcie umowy z wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
2) O terminie i miejscu podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę w trybie
roboczym.
3) Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
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17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
zawiera załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, przewidziane w postępowaniach
o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
19. Podwykonawcy
Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, która zostanie
powierzona podwykonawcom.
20. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są nw. załączniki:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

załącznik nr 1 – wykaz asortymentowy,
załącznik nr 2 – formularz oświadczeń, o których mowa w pkt. 7 ppkt 1) a) i b),
załącznik nr 3 – formularz ofertowy,
załącznik nr 4 – formularz szczegółowej kalkulacji cenowej,
załącznik nr 5 – formularz szczegółowego opisu oferowanego asortymentu;
załącznik nr 6 – istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
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Załącznik nr 1 do S.I.W.Z
Nr sprawy: 9/II/2009

Wykaz asortymentowy
I grupa asortymentowa – Akcesoria komputerowe

Lp.

1.
2.
3.
4.

Asortyment

Pendrive 4GB Prędkość odczytu 11MB/s, Maks prędkość zapisu 7MB/s,
USB 2.0, gwarancja min. 2 lata
Pendrive 8GB Prędkość odczytu 25MB/s, Maks prędkość zapisu
10MB/s, USB 2.0, gwarancja min. 2 lata
Pendrive 16GB Prędkość odczytu 25MB/s, Maks prędkość zapisu
18MB/s, USB 2.0, gwarancja min. 5 lat
Pendrive 32GB Mak. Prędkość odczytu 25MB/s, Maks prędkość zapisu
18MB/s, USB 2.0, gwarancja min. 5 lat

J.m.

Planowana
ilość do
zakupu

Ilość
w pierwszej
dostawie

szt.

100

20

szt.

100

20

szt.

50

10

szt.

40

10

5.

Dysk HDD 3,5” min. 160GB, 7200 rpm, 8MB cache ATA wewnętrzny,
Gwarancja min. 12 miesięcy

szt.

50

20

6.

Dysk HDD 3,5” min. 160GB 7200 rpm, 8MB cache SATA wewnętrzny,
gwarancja min. 12 miesięcy

szt.

100

0

szt.

5

5

szt.

50

20

szt.

40

20

szt.

80

40

szt

50

20

szt

50

20

szt.

30

5

szt.

10

5

szt.

20

5

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

Dysk HDD 146GB 15000 rpm, Hot-Swap, 8MB, 3,5 INCH, SAS,
kompatybilny z serwerem IBM x3650, wraz z ramkami do serwera
x3650, gwarancja min. 12 miesięcy
Dysk HDD 2,5” w obudowie producenta dysku twardego, zewnętrzny
pojemność 320 GB, USB 2.0, gwarancja 2 lata, prędkość obrotowa
5400obr/min, maks. Transfer zewnętrzny 60 MB/s, wysokość12,5 mm,
długość 130mm, gwarancja min. 12 miesięcy
Pamięć RAM 1GB DDR 400MHz, przepustowość 3200MB/s, czas
dostępu 5ns, opóźnienie-cycle latency 3, pamięć markowa
gwarancja min. 5 lat,
Pamięć RAM 2GB DDR2 667MHz, , przepustowość 5300MB/s,
opóźnienie-cycle latency 5, pamięć markowa, napięcie 1,8V,
timingi 5-12-5-5, gwarancja min. 5 lat
Płyta główna, socket 755, chipset Intel 945GC, mostek południowy Intel
ICH-7, magistrala FSB 1066MHZ oraz 800 MHZ, typ obsługiwanej
pamięci DDR2-533MHZ oraz DDR2-667MHZ, ilość gniazd pamięci-2,
maks pojemność pamięci 4096 MB, złącze PCI-Express x1 –1sztuka,
złącze PCI-Express x16 –1sztuka, złącze PCI –1sztuka, liczba kanałów
SATAII-2sztuki, liczba kanałów ATA - 1 sztuka, zintegrowana karta
sieciowa, zintegrowana karta dźwiękowa w standardzie 5.1,
zintegrowana karta graficzna IGMA950, porty zewnętrzne PS/2-2sztuki,
RJ45-1sztuka, USB-2sztuki, VGA 1sztuka, COM 1sztuka lub płyta
główna równowaŜna tj. posiadająca niegorsze aniŜeli ww. parametry
pracy, gwarancja min. 3 lata
Procesor z wentylatorem z przeznaczeniem do płyty z pkt. 11,
Gwarancja min. 12 miesięcy
Napęd FDD zewnętrzny USB, gwarancja min. 12 miesięcy
Nagrywarka DVD zewnętrzna USB 2.0, zapis DVD+/-R 20x, zapis
DVD+/-RW 8x, zapis DVD+/-R DL 10x, zapis DVD-RAM 12x, zapis
CD-R 48x, CD-RW 32x, odczyt DVD-ROM 16x, odczyt CD-ROM 48x,
wsparcie technologii Burn-Proof, wsparcie technologii LightScribe,
wsparcie technologii SecurDisc, oprogramowanie w komplecie, kolor
czarny, gwarancja min. 2 lata
Nagrywarka DVD wewnętrzna, zapis DVD+/-R 20x, zapis DVD+/-RW
8x, zapis DVD+/-R DL 8x, zapis DVD-RAM 12x, zapis CD-R 48x, CDRW 32x, odczyt DVD-ROM 16x, odczyt CD-ROM 48x, wsparcie
technologii Burn-Proof, wsparcie technologii LightScribe, wsparcie
technologii Smart-Write, oprogramowanie w komplecie, kolor czarny,
Interfejs SATA, gwarancja min. 2 lata
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16.

17.

18.

19.

20.

Nagrywarka DVD wewnętrzna, zapis DVD+/-R 22x, zapis DVD+/-RW
8x, zapis DVD+/-R DL 16x, zapis DVD-RAM 12x, zapis CD-R 48x,
CD-RW 32x, odczyt DVD-ROM 12x, odczyt CD-ROM 48x, pamięć
podręczna 2048 kb, wsparcie technologii LightScribe, kolor czarny,
interfejs ATA, gwarancja min. 2 lata
Nagrywarka Blue-Ray wewnętrzna, zapis BD-R 6x, zapis BD-R DL 6x,
zapis BD-RE 2x, zapis BD-RE DL 2x, DVD+/-R 16x, zapis DVD+/-RW
8x, zapis DVD+/-R DL 4x, zapis DVD-RAM 5x, zapis CD-R 40x, CDRW 24x, odczyt BD-ROM 6x, odczyt DVD-ROM 16x, odczyt DVDRAM 5x, pamięć podręczna 4096 kb, dodatkowe oprogramowanie, kolor
czarny, interfejs SATA, gwarancja min. 2 lata
Nagrywarka Blue-Ray zewnętrzna na USB, zapis BD-R 6x, zapis BD-R
DL 4x, zapis BD-RE 2x, zapis BD-RE DL 2x, DVD+/-R 16x, zapis
DVD+/-RW 8x, zapis CD-R 40x, CD-RW 24x, odczyt BD-ROM 6x,
odczyt DVD-ROM 16x, odczyt DVD-RAM 3x, CD-ROM 40x pamięć
podręczna 4096 kb, dodatkowe oprogramowanie, kolor czarny,
gwarancja min. 2 lata
Przełącznik KVM 2-portowy ATEN CS-1732 z kompletem przewodów
lub równowaŜny spełniający poniŜsze warunki:
obsługa monitora, obsługa klawiatury, obsługa myszy, obsługa głośnika,
obsługa mikrofonu, złącze PS/2, złącze D-SUB 15 PIN, złącze USB ,
złącze jack audio, złącze jack mikrofon, obsługa 2 komputerów,
gwarancja min. 2 lata
Przełącznik KVM 4-portowy ATEN CS-1734 z kompletem przewodów
lub równowaŜny spełniający poniŜsze warunki:
obsługa monitora, obsługa klawiatury, obsługa myszy, obsługa głośnika,
obsługa mikrofonu, złącze PS/2, złącze D-SUB 15 PIN, złączeUSB ,
złącze jack audio, złącze jack mikrofon, obsługa 4 komputerów,
gwarancja min. 2 lata

szt.

35

15

szt.

7

3

szt.

5

2

szt.

10

5

szt.

8

3

21.

Przełącznik drukarkowy ręczny LPT + kable
(1 komputer – 2 drukarki), gwarancja min. 12 miesięcy

szt.

10

10

22.

Przełącznik drukarkowy automatyczny LPT + kable
(1 komputer – 2 drukarki), gwarancja min. 12 miesięcy

szt.

20

10

23.

Przełącznik drukarkowy automatyczny USB 2PC/drukarka + kable
(2 komputery – 1 drukarka), gwarancja min. 12 miesięcy

szt.

40

20

24.

Mysz optyczna USB/PS2 w kolorze czarnym 3 przyciski, rolka do
przewijania, mysz markowa, gwarancja min. 3 lata

szt.

100

50

25.

Klawiatura komputerowa USB w kolorze czarnym, klawisze
multimedialne, gwarancja min. 12 miesięcy

szt.

80

30

szt.

10

5

szt.

50

30

26.
27.

Klawiatura komputerowa USB rosyjsko – języczka,
gwarancja min. 12 miesięcy
Konwerter Światłowodowy 10/100 BaseTx (RJ45) / 100 BaseFX (MM
SC), złącze ethernet RJ45, złącze światłowodowe MM S.C.,
gwarancja min. 12 miesięcy

28.

Karta sieciowa światłowodowa, typ złącza magistrali PCI, standard
przewodowy 100(Mbps), FTX złącze S.C., gwarancja min. 12 miesięcy

szt.

100

50

29.

Zasilacz komputerowy 450 W z wtyczką zasilającą 20/24 pin
gwarancja min. 12 miesięcy

szt.

40

10

30.

Czytniki kart inteligentnych – zewnętrzna na USB
gwarancja min. 12 miesięcy

szt.

200

70

31.

Karta graficzna AGP x8 256MB GeForce 6200A DVI + D-SUB,
Złącze AGP 8, X Procesor graficzny NVIDIA GeForce 6200, Pamięć
256MB DDRII 32Mx16 64 bit, Taktowanie rdzenia 350 MHz,
Taktowanie pamięci 700 MHz, Taktowanie RAMDAC 400 MHz,
Radiator, Wyjścia DVI-I, TV-Out, Dołączone oprogramowanie,
sterowniki, Wersja Lite Box, gwarancja min. 12 miesięcy

szt.

15

15
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32.

33.
34.

35.

36.

Karta graficzna PCI-E x16 512MB ATI Radeon 4350 DVI + D-SUB
Gwarancja:3 lata, typ złączaPCI-Express x16, producent chipsetu ATI,
model chipsetu Radeon HD 4350, liczba potoków renderujących (ROP)4,
ilość jednostek PixelShader16 (80 SPu), ilość jednostek VertexShader16
(80 SPu), wielkość pamięci512 MB, typ zastosowanej pamięciDDR2
(64bit), prędkość wypełniania (wydajność układu)2 400 MegaPixel/s,
taktowanie rdzenia600 MHz, taktowanie pamięci800 MHz, szyna danych
pamięci64 bit, przepustowość pamięci12 GB/s, kompatybilność z techn.
WspółbieŜności CrossFire, wyjście HDMI,
wyjście D-Sub, wyjście DVI, wsparcie dla HDCP, radiator, maks.
zuŜycie prądu20 W, wersja BOX, obsługiwane standardy DirectX 10.1
OpenGL 2.0, DirectX 9, DirectX 10
HDCP, zaawansowane technologieShader Model 4.1,
Avivo Video HD, RAMDAC400 MH, wersja low-profile
gwarancja min. 12 miesięcy
Taśmy logiczne do napędów S-ATA
gwarancja min. 12 miesięcy
Przejściówki zasilania ATA – S-ATA
gwarancja min. 12 miesięcy
Mysz bezprzewodowa na BLUETOOTH, mysz laserowa,
bezprzewodowa, komunikacja z komputerem za pomocą BLUETOOTH,
3 przyciski, scroll, wersja BOX, kolor biały, dodatkowe wyposaŜenie
2 baterie AA, gwarancja min. 3 lata
Stacja dokująca do dysków twardych SATA z czytnikiem kart pamięci
MEDIA TECH MT5078 lub równowaŜna tj. zewnętrzna stacja dokująca
umoŜliwiająca podłączenie dysku HDD SATA i/lub kart pamięci m.in.
SD, MemoryStic, CompactFlash, gwarancjami. 12 miesięcy

szt.

20

20

szt

50

50

szt

50

50

szt.

20

10

szt.

5

5

37.

Adapter USB na LPT
gwarancja min. 12 miesięcy

szt.

15

15

38.

Adapter USB na COM
gwarancja min. 12 miesięcy

szt.

50

15

SecureDigital Micro 1GB, adapter miniSD, adapter SD, prędkość zapisu
3-6MB/s, gwarancja min. 5 lat
SDHC 4GB, adapter SD, prędkość zapisu 20MB/s
gwarancja min. 10 lat
CompactFlash 8GB, prędkość zapisu 40MB/s
gwarancja min. 5 lat

szt.

40

20

szt.

25

15

szt.

25

15

42.

Karty pamięci Compact Flash 8GB, prędkość zapisu 20MB/s
gwarancja min. 5 lat

szt.

15

0

43.

Karty pamięci Compact Flash 16 GB, prędkość zapisu 20MB/s
gwarancja min. 5 lat

szt.

20

0

44.

Karty pamięci Compact Flash 32 GB, prędkość zapisu 20MB/s
gwarancja min. 5 lat

szt.

10

0

45.

Karty pamięci SDHC 8 GB, prędkość zapisu 30MB/s
gwarancja min. 5 lat

szt.

10

0

46.

Karty pamięci SDHC 16 GB, prędkość zapisu 20MB/s
gwarancja min. 5 lat

szt.

20

10

47.

Karty pamięci SDHC 32 GB, prędkość zapisu 15MB/s
gwarancja min. 5 lat

szt.

10

5

48.

Głośniki komputerowe 5.1 spełniające następujące wymagania:; ilość
głośników 6 szt.; ilość głośników satelitarnych - 5 szt., z głośnikiem
niskotonowym [subwoofer], moc głośnika satelitarnego RMS min. 7,5
W; moc głośnika centralnego RMS min. 18 W; moc głośnika
niskotonowego RMS min. 22 W; min. częstotliwość przenoszenia -40
Hz; maks. częstotliwość przenoszenia- 20 kHz; z ekranowaniem
magnetycznym, z regulacją głośności, z pilotem, z wyjściem
słuchawkowym; wersja produktu -BOX, w kolorze czarnym
gwarancja min. 2 lata

kpl.

3

3

39.
40.
41.
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49.

Głośniki komputerowe 2.1 spełniające następujące wymagania:; ilość
głośników 3 szt.; ilość głośników satelitarnych - 2 szt., z głośnikiem
niskotonowym [subwoofer], moc głośnika satelitarnego RMS min. 5 W;
moc głośnika niskotonowego RMS min. 11 W; min. częstotliwość
przenoszenia -40 Hz; maks. częstotliwość przenoszenia- 20 kHz; z
ekranowaniem magnetycznym, z regulacją głośności, wersja produktu
BOX, w kolorze czarnym
gwarancja min. 2 lata

kpl.

10

10

50.

Czytniki kart pamięci, zewnętrzny (SD, MS, CF)
gwarancja min. 12 miesięcy

szt.

20

10

51.

Czytniki kart pamięci, wewnętrzny (SD, MS, CF)
gwarancja min. 12 miesięcy

szt.

20

5

52.

Konwerter USB do odczytu dysków SATA/ATA/IDE 2.5” i 3.5”
gwarancja min. 12 miesięcy

szt.

10

10

53.

Przejściówka RS-232/USB
gwarancja min. 12 miesięcy

szt.

10

10

szt.

50

50

szt.

20

20

szt.

90

40

szt.

40

40

szt.

20

20

szt.

10

5

szt.

10

5

szt.

10

10

szt.

4

4

szt.

1

1

szt.

1

1

szt.

1

1

szt.

1

1

szt.

20

10

szt.

20

10

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.

62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.

Listwy zasilające 1,5 m, minimum 5 gniazd
gwarancja min. 12 miesięcy
Kabel drukarkowy USB 2.0 certified - 5 m
gwarancja min. 12 miesięcy
Kabel drukarkowy USB 2.0 certified - 3 m
gwarancja min. 12 miesięcy
PrzedłuŜacz USB męski/Ŝeński 2.0 certified – 1,5 m ÷ 1,8 m
gwarancja min. 12 miesięcy
PrzedłuŜacz USB 3m
gwarancja min. 12 miesięcy
Hub USB aktywny 7 portowy
gwarancja min. 12 miesięcy
Hub USB pasywny USB HUB np. Pentagram P1224-3
gwarancja min. 12 miesięcy
Switch 5 portowy, 5 portów, obsługa protokołu IEEE 802.3, obsługa
protokołu IEEE 802.3u, dodatkowe funkcje Funkcja Auto MDI/MDIX
wykrywa, czy do portu wpięty jest przewód normalny czy skrosowany.
gwarancja min. 2 lata
Router 3G/UMTS/USB/PCMICIA 4xLAN, 1xWAN, Punkt dostępowy
sieci bezprzewodowej 802.11g z wbudowanym routerem
szerokopasmowym do podzielenia łącza 3G/UMTS/EDGE/GPRS oraz 4portowym przełącznikiem FastEthernet. Obsługa HSDPA. port WAN, 4portowy switch FE, slot PCMCIA (16/32bit), port USB 2.0, firewall SPI,
przepuszczanie ruchu szyfrowanego (VPN Pass-thru): IPSec, PPTP,
obsługa HSDPA, NAT (Network Address Translation), wsparcie dla
UPnP, konfiguracja i zarządzanie przez przeglądarkę WWW - lokalna
oraz zdalna, wsparcie dla IPSec Pass-Thru, PPTP oraz PPPoE, serwer /
klient DHCP, filtrowanie dostępu do Internetu poprzez filtry adresów IP,
MAC oraz poszczególnych portów protokołu TCP/IP, routing statyczny /
dynamiczny (RIP-1 i RIP-2), certyfikaty Wi-Fi (802.11b, 802.11g, WPA,
WPA2, WMM), CE, FCC, ICES-03, IDA, C-Tick, ICASA, E-Mark, UL,
cUL, WEEE, RoHS Diody Power, Ethernet (1-4), Wireless, Modem
Internet, 3G/UMTS Internet, zasilacz zewnętrzny 12V DC, 1.5A,
wymiary 170 x 170 x 33mm, waga 392 g
gwarancja min. 12 miesięcy
Logitech OEM Cordless 2,4GHz Prezenter lub równowaŜny tj.
bezprzewodowy ‘pilot’ do prezentacji multimedialnych np. .ppt
gwarancja min. 12 miesięcy
Przewód VGA 15M/15M (10m) (D-Sub męski/D-sub męski)
gwarancja min. 12 miesięcy
Przewód VGA (10m) (D-Sub Ŝeński/D-Sub męski) + ferryt
gwarancja min. 12 miesięcy
dziesięciometrowy kabel HDMI-HDMI zapewniający najwyŜszą jakość
sygnału np. Digitus HDMI-HDMI Premium 10 Digitus 10 m.
gwarancja min. 12 miesięcy
Przejściówka wideo złącze DVI (DVI-I) na VGA (D-Sub15)
gwarancja min. 12 miesięcy
Przejściówka z DVI do HDMI
gwarancja min. 12 miesięcy
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II grupa asortymentowa – Nośniki danych i środki czyszczące
Lp.

Asortyment

J.m.

Planowana
ilość
do zakupu

Ilość
w pierwszej
dostawie

szt.

5000

2000

szt.

1000

200

szt.

4000

1000

szt.

1000

500

szt.

2500

1000

szt.

1000

500

szt.

2500

1000

szt.

500

200

szt.

20

20

szt.

20

20

11.

CD-R 700MB/80min 52x w opakowaniu jednostkowym typu slim,
z powłoką UV, czas archiwizacji: do 40 lat
CD-RW 700MB/80min 24x w opakowaniu jednostkowym typu slim,
z powłoką UV slim , z moŜliwością ponownego zapisu przynajmniej
1000 razy
DVD+R 4,7GB 8x w opakowaniu jednostkowym typu slim,
z powłoką UV
DVD+R DL 8,5GB 2,4x w opakowaniu jednostkowym typu slim,
z powłoką UV
DVD+RW 4,7GB 4x w opakowaniu jednostkowym typu slim,
z powłoką UV
DVD-R 4,7GB 16x w opakowaniu jednostkowym typu slim,
z powłoką UV
DVD-RW 4,7GB 4x w opakowaniu jednostkowym typu slim,
z powłoką UV
DVD-RW 4,7GB 4x w opakowaniu jednostkowym typu slim,
z powłoką UV, technologia Lightscribe
DVD-RAM DS 9,4GB w opakowaniu jednostkowym typu slim,
z powłoką UV
DVD-RW 1,4GB 2x mini w opakowaniu jednostkowym typu slim,
z powłoką UV
DVD-R TuffCoat WaterShield – wodoodporne do nadruku

szt.

1000

500

12.

BD-R 25GB

szt.

800

200

13.

Dyskietka 3.5” 1,44MB (op. 10 szt.)

op.

300

100

14.

Taśma IBM LTO3 - 800GB

szt.

50

15

15.

Pianka antystatyczna do plastiku min. 300 ml.

szt.

100

40

16.

Płyn do czyszczenia LCD min. 300 ml.
Płyn do czyszczenia „cięŜkiego” zabrudzenia sprzętu w tym plam
powstałych w skutek eksploatacji tonerów/tuszy/smarów np. Degreaser
65, min. 200 ml.

szt.

150

50

szt.

150

70

op.

100

40

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

17.
18.

Ściereczki nasączone do czyszczenia LCD
(op. 100 szt.)

op.

250

100

20.

Ściereczki suche do czyszczenia komputerów min. 20 szt. w
opakowaniu
SpręŜone powietrze min. 400 ml.

szt.

100

100

21.

Płyta czyszcząca do napędów CD/DVD

szt.

5

5

22.

Pianka do czyszczenia obudowy jednostki centralnej PC min. 300 ml.
Płyn czyszczący do usuwania trudno zmywalnych nalepek/ giloszy
z obudowy komputera np. LabelOff 50, pojemność opakowania min.
200 ml

szt.

40

20

szt.

5

5

19.

23.

5/6

III grupa asortymentowa – Przewody

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Asortyment

Patchcord światłowodowy wielomodowy ze złączami
SC MM – SC MM - 2m
gwarancja min. 12 miesięcy
Patchcord światłowodowy wielomodowy ze złączami
SC MM – SC MM duplex 62,5/125 – 3 m
gwarancja min. 12 miesięcy
Patchcord światłowodowy wielomodowy ze złączami
SC MM – SC MM duplex 62,5/125 – 5 m
gwarancja min. 12 miesięcy
Patchcord światłowodowy wielomodowy ze złączami
SC MM – SC MM duplex 62,5/125 – 10 m
gwarancja min. 12 miesięcy
Patchcord światłowodowy wielomodowy ze złączami
SC MM – SC MM duplex 62,5/125 – 20 m
gwarancja min. 12 miesięcy
Patchcord światłowodowy wielomodowy ze złączami
SC MM – MTRJ MM duplex 62,5/125 – 3 m
gwarancja min. 12 miesięcy
Adapter łączący SC-SC dwa podwójne patchordy światłowodowe
wielodomowe (duplex MM) SC – SC II MM
gwarancja min. 12 miesięcy
Kabel instalacyjny dwuparowy 2x2x0,5
gwarancja min. 12 miesięcy
Kabel instalacyjny jednoparowy 1x2x0,5
gwarancja min. 12 miesięcy
Kabel krosowy biało-zielony 1x2x0,5
gwarancja min. 12 miesięcy
Kabel krosowy biało-czerwony 1x2x0,5
gwarancja min. 12 miesięcy
Kabel skrętka RJ45
gwarancja min. 12 miesięcy
Końcówki RJ-11
gwarancja min. 12 miesięcy
Patchcord miedziany z końcówkami RJ-45 (3 m)
gwarancja min. 12 miesięcy
Wtyczki RJ-45 nieekranowane (do drutu)
gwarancja min. 12 miesięcy

J.m.

Ilość

szt.

30

szt.

200

szt.

100

szt.

30

szt.

20

szt.

20

szt.

200

m

300

m

300

szpula
300 m
szpula
300 m
szpula
300 m

2
2
3

szt.

500

szt.

500

szt.

5000
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Załącznik nr 2 do S.I.W.Z
Nr sprawy: 9/II/2009

___________________ dnia _____________ .2009 r.
pieczątka firmowa wykonawcy

OŚWIA DCZE NIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu firmy:
__________________________________________________________________________________________
(podać nazwę firmy)
oświadczamy Ŝe zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1.
posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
2.
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3.
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, który
mówi, Ŝe z postępowania wyklucza się:
 wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, jeŜeli
szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania,
 wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
 wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego,
 spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego,
 spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego,
 spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1
pkt 1-3,
 wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
 wykonawców, którzy złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 wykonawców, którzy nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierały błędy,
z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3,
 wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą,
lub nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą.
__________________________________________
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3 do S.I.W.Z
Nr sprawy: 9/II/2009

__________________________
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OFERTA

Działając w imieniu i na rzecz firmy: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
Imiona i nazwiska osób upowaŜnionych do reprezentowania i składania oświadczeń
woli w imieniu wykonawcy: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
1. Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę nośników, akcesoriów
i środków czyszczących informatyki (nr sprawy: 9/II/2009) i oferujemy realizację
zamówienia zgodnie z załączoną szczegółową kalkulacją cenową:
a) Cena oferty brutto I grupy asortymentowej – Akcesoria komputerowe
wynosi:________________________
słownie: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b) Cena oferty brutto II grupy asortymentowej – Nośniki danych i środki czyszczące
wynosi:________________________
słownie: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c) Cena oferty brutto III grupy asortymentowej – Przewody
wynosi:________________________
słownie: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Udzielimy gwarancji w wymiarze:
a) I grupa asortymentowa – Akcesoria komputerowe – zgodnie ze szczegółowym opisem
oferowanego asortymentu,
b) II grupa asortymentowa – Nośniki danych i środki czyszczące – zgodnie
ze szczegółowym opisem oferowanego asortymentu,
c) III grupa asortymentowa – Przewody – zgodnie ze szczegółowym opisem oferowanego
asortymentu.
3. Termin dostawy:
a) I grupa asortymentowa – sukcesywne dostawy akcesoriów komputerowych
przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Czas realizacji kaŜdej pojedynczej
dostawy przez wykonawcę, będzie wynosił do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia
wykonawcy zapotrzebowania przez zamawiającego. Pierwszą dostawę wykonawca
zrealizuje w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
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b) II grupa asortymentowa – sukcesywne dostawy nośników danych i środków
czyszczących przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Czas realizacji kaŜdej
pojedynczej dostawy przez wykonawcę, będzie wynosił do 5 dni roboczych
od dnia zgłoszenia wykonawcy zapotrzebowania przez zamawiającego. Pierwszą dostawę
wykonawca zrealizuje w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
c) III grupa asortymentowa – jednorazowa dostawa przewodów w terminie
14 dni od daty zawarcia umowy.
4. Warunki płatności: przelew bankowy po odebraniu dostawy towarów i podpisaniu
protokołu odbioru, na podstawie faktury VAT w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia
Zamawiającemu.
5. Akceptujemy wszystkie wymagania zamawiającego określone w S.I.W.Z.
6. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani ofertą do upływu terminu określonego w S.I.W.Z.
7. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści zawieranej umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty,
do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez zamawiającego.
8. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty
prosimy o zwracanie się do:
_______________________________________________________________________________________
(Imię i nazwisko, tel., fax., e-mail)

9. Wadium (dot. I i II grupy asortymentowej):
a) I grupa asortymentowa w kwocie _________________
zł zostało wniesione
w dniu ________________ w formie _________________________________________,
b) II grupa asortymentowa w kwocie _________________
zł zostało wniesione
w dniu ________________ w formie _________________________________________.
10. Oferta zawiera _____________ stron ponumerowanych w kolejności.

___________________________________
(miejscowość, data)

__________________________________
(podpis osoby (osób) upowaŜnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy)

Załącznikami do niniejszej oferty są:
a/ szczegółowa kalkulacja cenowa,
b/ szczegółowy opis oferowanego asortymentu,
c/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
d/ formularz oświadczeń o spełnieniu warunków określonych w pkt. 7 ppkt 1) a) i b),
e/ dowód wniesienia wadium (dot. I i II grupy asortymentowej).
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szt.
szt.

Pendrive 16GB

Pendrive 32GB

Dysk HDD 3,5 wewnętrzny

Dysk HDD 3,5” wewnętrzny

Dysk HDD 3,5” wewnętrzny
kompatybilny z serwerem x3650

Dysk HDD 2,5” zewnętrzny

Pamięć RAM 1GB DDR

Pamięć RAM 2GB DDR2

Płyta główna

Procesor

Napęd FDD zewnętrzny

Nagrywarka DVD zewnętrzna

Nagrywarka DVD wewnętrzna SATA

Nagrywarka DVD wewnętrzna ATA

Nagrywarka Blue-Ray wewnętrzna

Nagrywarka Blue-Ray zewnętrzna

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Pendrive 8GB

2.

szt.

J. m.

Pendrive 4GB

Asortyment

1.

L.p.

5

7

35

20

10

30

50

50

80

40

50

5

100

50

40

50

100

100

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

I grupa asortymentowa – Akcesoria komputerowe

Szczegółowa kalkulacja cenowa

Wartość brutto

Załącznik nr 4 do S.I.W.Z
Nr sprawy: 9/II/2009

1/7

szt.
szt.

szt.

szt.
szt.

szt.
szt.

szt.
szt.

Przełącznik drukarkowy ręczny LPT
+ kable (1 komputer – 2 drukarki)

Przełącznik drukarkowy
automatyczny LPT
+ kable (1 komputer – 2 drukarki)

Przełącznik drukarkowy
automatyczny USB 2PC/drukarka
+ kable (2 komputery – 1 drukarka)

Mysz optyczna

Klawiatura komputerowa

Klawiatura komputerowa
rosyjsko-języczna

Konwerter Światłowodowy

Karta sieciowa światłowodowa

Zasilacz komputerowy

Czytniki kart inteligentnych
zewnętrzny

Karta graficzna AGP

Karta graficzna PCI-E

Taśmy logiczne do napędów S-ATA

Przejściówki zasilania ATA – S-ATA

Mysz bezprzewodowa

Stacja dokująca do dysków twardych
SATA z czytnikiem kart pamięci

Adapter USB na LPT

Adapter USB na COM

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Przełącznik KVM 4-portowy

20.

szt.

Przełącznik KVM 2-portowy

19.

50

15

5

20

50

50

20

15

200

40

100

50

10

80

100

40

20

10

8

10

2/7

szt.
szt.

CompactFlash 8GB

Karta pamięci CompactFlash 8GB

Karta pamięci CompactFlash 16GB

Karta pamięci CompactFlash 32GB

Karta pamięci SDHC 8GB

Karta pamięci SDHC 16GB

Karta pamięci SDHC 32GB

Głośniki komputerowe 5.1

Głośniki komputerowe 2.1

Czytniki kart pamięci, zewnętrzny

Czytniki kart pamięci, wewnętrzny

Konwerter do odczytu dysków

Przejściówka RS-232/USB

Listwy zasilające

Kabel drukarkowy 5 m

Kabel drukarkowy 3 m

PrzedłuŜacz USB męski/Ŝeński

PrzedłuŜacz USB

Hub USB aktywny

Hub USB pasywny

Switch 5 portowy

Router 3G/UMTS/USB/PCMICIA
4xLAN, 1xWAN, Punkt dostępowy
sieci bezprzewodowej 802.11g z
wbudowanym routerem

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kpl.

kpl.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

SDHC 4GB

40.

szt.

SecureDigital Micro 1GB

39.

4

10

10

10

20

40

90

20

50

10

10

20

20

10

3

10

20

10

10

20

15

25

25

40

3/7

szt.
szt.

Kabel HDMI-HDMI

Przejściówka wideo złącze DVI
(DVI-I) na VGA (D-Sub15)

Przejściówka z DVI do HDMI

66.

67.

68.

CD-R 700MB/80min.

CD-RW 700MB/80min

DVD+R 4,7GB 8x

DVD+R DL 8,5GB

DVD+RW 4,7GB

DVD-R 4,7GB

DVD-RW 4,7GB

DVD-RW 4,7GB

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Asortyment

szt.

Przewód VGA (D-Sub Ŝeński/D-Sub
męski)

65.

L.p.

szt.

Przewód VGA 15M/15M (D-Sub
męski/D-Sub męski)

64.

20

20

1

1

1

1

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

J. m.

500

2500

1000

2500

1000

4000

1000

5000

Ilość

Cena jednostkowa netto

RAZEM

Wartość netto

II grupa asortymentowa – Nośniki danych i środki czyszczące

szt.

szt.

Bezprzewodowy „pilot” do
prezentacji multimedialnych
np. .ppt

63.

szerokopasmowym do podzielenia
łącza 3G/UMTS/EDGE/GPRS oraz 4portowym przełącznikiem
FastEthernet.

Wartość brutto

4/7

szt.
szt.
op.
op.
szt.
szt.
szt.
szt.

DVD-R TuffCoat WaterShield

BD-R 25GB

Dyskietka 3.5” 1,44MB (op. 10 szt.)

Taśma IBM LTO3 - 800GB

Pianka antystatyczna do plastiku

Płyn do czyszczenia LCD

Płyn do czyszczenia „cięŜkiego”
zabrudzenia sprzętu

Ściereczki nasączone do czyszczenia
LCD (op. 100 szt.)

Ściereczki suche do czyszczenia
komputerów

SpręŜone powietrze

Płyta czyszcząca do napędów
CD/DVD

Pianka do czyszczenia obudowy
jednostki centralnej PC

Płyn czyszczący do usuwania trudno
zmywalnych nalepek/ giloszy z
obudowy komputera

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

szt.

szt.

op.

szt.

szt.

szt.

DVD-RW 1,4GB mini

10.

szt.

DVD-RAM DS 9,4GB

9.

5

40

5

100

250

100

150

150

100

50

300

800

1000

20

20

RAZEM

5/7

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Patchcord światłowodowy
wielomodowy ze złączami SC MM –
SC MM duplex 62,5/125 – 5 m

Patchcord światłowodowy
wielomodowy ze złączami SC MM –
SC MM duplex 62,5/125 – 10 m

Patchcord światłowodowy
wielomodowy ze złączami SC MM –
SC MM duplex 62,5/125 – 20 m

Patchcord światłowodowy
wielomodowy ze złączami
SC MM – MTRJ MM duplex
62,5/125 – 3 m

Adapter łączący SC-SC
dwa podwójne patchordy
światłowodowe wielodomowe
(duplex MM) SC – SC II MM

3.

4.

5.

6.

7.

9.

m

m

szt.

Patchcord światłowodowy
wielomodowy ze złączami SC MM –
SC MM duplex 62,5/125 – 3 m

2.

Kabel instalacyjny dwuparowy
2x2x0,5
Kabel instalacyjny jednoparowy
1x2x0,5

szt.

Patchcord światłowodowy
wielomodowy ze złączami
SC MM – SC MM – 2 m

1.

8.

J. m.

Asortyment

L.p.

300

300

200

20

20

30

100

200

30

Ilość

Cena jednostkowa netto

III grupa asortymentowa – Przewody
Wartość netto

Wartość brutto

6/7

3

Szpula
300 m
szt.
szt.
szt.

Kabel skrętka RJ45

Końcówki RJ-11

Patchcord miedziany z końcówkami
RJ-45 (3 m)

Wtyczki RJ-45 nieekranowane
(do drutu)

12.

13.

14.

15.

5000

500

500

2

Szpula
300 m

Kabel krosowy biało-czerwony
1x2x0,5

11.

2

Szpula
300 m

Kabel krosowy biało-zielony 1x2x0,5

10.

RAZEM

7/7

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

Pojemność: 160GB
Obroty: 7200 rpm
Cache: 8MB
Interfejs: ATA
Pojemność: 160GB
Obroty: 7200 rpm
Cache: 8MB
Interfejs: SATA
Pojemność: 146GB
Obroty: 15000 rpm
Cache: 8 MB
Interfejs: SAS Hot-Swap

Dysk HDD 3,5”
wewnętrzny

Dysk HDD 3,5”
wewnętrzny

Dysk HDD 3,5”
wewnętrzny

5.

6.

7.

4.

5 lat

Pendrive 16GB

3.
Prędkość odczytu: 25MB/s
Max prędkość zapisu: 18MB/s
Interfejs: USB 2.0

Pendrive 8GB

2.

Pendrive 32GB

Pendrive 4GB

1.

5 lat

Wymagany

Prędkość odczytu: 25MB/s
Max prędkość zapisu: 18MB/s
Interfejs: USB 2.0

Oferowane

1/16

Oferowany

Minimalny okres gwarancji

2 lata

Wymagane

Parametry

Prędkość odczytu: 25MB/s
Max prędkość zapisu: 10MB/s
Interfejs: USB 2.0

Producent
Model
2 lata

Asortyment
Prędkość odczytu: 11MB/s
Max prędkość zapisu: 7MB/s
Interfejs: USB 2.0

L.p.

I grupa asortymentowa – Akcesoria komputerowe

Szczegółowy opis oferowanego asortymentu

Załącznik nr 5 do S.I.W.Z
Nr sprawy: 9/II/2009

2 lata

5 lat

5 lat

3 lata

Obudowa: producenta dysku
Pojemność: 320GB
Interfejs: USB 2.0
Obroty: 5400 rpm
Transfer zawietrzny: 60MB/s
Wysokość: 12,5 mm
Długość: 130 mm
Częstotliwość pracy: 400MHz
Czas dostępu: 5ns
Opóźnienie CL: 3
Pamięć markowa
Częstotliwość pracy: 667MHz
Przepustowość: 5300MB/s
Opóźnienie CL: 5
Pamięć markowa
Napięcie: 1,8V
Timingi: 5-12-5-5
Socket: 775
Chipset: Intel 945GC
Mostek południowy: Intel ICH7
Magistrala FSB: 1066 MHz oraz
800 MHz
Typ obsługiwanej pamięci:
DDR2-533MHZ oraz DDR2667MHZ
Ilość gniazd pamięci: 2
Maks pojemność pamięci: 4096
MB
Złącze PCI-Express x1: 1
Złącze PCI-Express x16: 1
Złącze PCI:
Liczba kanałów SATAII: 2
Liczba kanałów ATA: 1
Zintegrowana karta sieciowa
Zintegrowana karta dźwiękowa w
standardzie 5.1
Zintegrowana karta graficzna

Dysk HDD 2,5”
zewnętrzny

Pamięć RAM 1GB
DDR

Pamięć RAM 2GB
DDR2

Płyta główna

8.

9.

10.

11.

2/16

12 miesięcy

2 lata

2 lata

Interfejs: USB
Interfejs: USB 2.0
Zapis DVD+/-R: 20x
Zapis DVD+/-RW: 8x
Zapis DVD+/-R DL: 10x
Zapis DVD-RAM: 12x
Zapis CD-R: 48x
Zapis CD-RW: 32x
Odczyt DVD-ROM: 16x
Odczyt CD-ROM: 48x
Wsparcie technologii Burn-Proof
Wsparcie technologii LightScribe
Wsparcie technologii SecurDisc
Oprogramowanie w komplecie
Kolor: czarny
Zapis DVD+/-R: 20x
Zapis DVD+/-RW: 8x
Zapis DVD+/-R DL: 8x
Zapis DVD-RAM: 12x
Zapis CD-R: 48x
Zapis CD-RW: 32x
Odczyt DVD-ROM: 16x
Odczyt CD-ROM: 48x
Wsparcie technologii Burn-Proof
Wsparcie technologii LightScribe
Wsparcie technologii Smart-

Napęd FDD
zewnętrzny

Nagrywarka DVD
zewnętrzna

Nagrywarka DVD
wewnętrzna

13.

14.

15.

12 miesięcy

Współpraca z płytą główną
z pkt. 11
Wentylator

Procesor

12.

IGMA950
Porty zewnętrzne:
PS/2: 2
RJ45: 1
USB: 2
VGA: 1
COM: 1

3/16

2 lata

2 lata

Zapis DVD+/-R: 22x
Zapis DVD+/-RW: 8x
Zapis DVD+/-R DL: 16x
Zapis DVD-RAM: 12x
Zapis CD-R: 48x
Zapis CD-RW: 32x
Odczyt DVD-ROM: 12x
Odczyt CD-ROM: 48x
Pamięć podręczna: 2048 kb
Wsparcie technologii LightScribe
Kolor: czarny
Interfejs: ATA
Zapis BD-R: 6x
Zapis BD-R DL: 6x
Zapis BD-RE: 2x
Zapis BD-RE DL: 2x
Zapis DVD+/-R: 16x
Zapis DVD+/-RW: 8x
Zapis DVD+/-R DL: 4x
Zapis DVD-RAM: 5x
Zapis CD-R: 40x
Zapis CD-RW: 24x
Odczyt BD-ROM: 6x
Odczyt DVD-ROM: 16x
Odczyt DVD-RAM: 5x
Pamięć podręczna 4096 kb
Dodatkowe oprogramowanie
Kolor: czarny
Interfejs: SATA

Nagrywarka DVD
wewnętrzna

Nagrywarka Blue-Ray
wewnętrzna

16.

17.

Write
Oprogramowanie w komplecie
Kolor: czarny
Interfejs: SATA

4/16

2 lata

2 lata

2 lata

Zapis BD-R: 6x
Zapis BD-R DL: 4x
Zapis BD-RE: 2x
Zapis BD-RE DL: 2x
Zapis DVD+/-R: 16x
Zapis DVD+/-RW: 8x
Zapis CD-R: 40x
Zapis CD-RW: 24x
Odczyt BD-ROM: 6x
Odczyt DVD-ROM: 16x
Odczyt DVD-RAM: 3x
Odczyt CD-ROM: 40x
Pamięć podręczna 4096 kb
Dodatkowe oprogramowanie
Kolor: czarny
Interfejs: USB
Komplet przewodów
Obsługa monitora
Obsługa klawiatury
Obsługa myszy
Obsługa głośnika
Obsługa mikrofonu
Złącze PS/2
Złącze D-SUB 15 PIN
Złącze USB
Złącze jack audio
Złącze jack mikrofon
Obsługa 2 komputerów
Komplet przewodów
Obsługa monitora
Obsługa klawiatury
Obsługa myszy
Obsługa głośnika
Obsługa mikrofonu
Złącze PS/2
Złącze D-SUB 15 PIN
Złącze USB

Nagrywarka Blue-Ray
zewnętrzna

Przełącznik KVM
2-portowy

Przełącznik KVM
4-portowy

18.

19.

20.

5/16

3 lata

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

x

Kolor: czarny
3 przyciski
Rolka do przewijania
Mysz markowa
Interfejs: USB/PS2
Kolor: czarny
Klawisze multimedialne
Interfejs: USB
Rosyjsko-języczna
Interfejs: USB
10/100 BaseTx (RJ45) / 100
BaseFX (MM SC)
Złącze ethernet RJ45
Złącze światłowodowe MM SC

Przełącznik
drukarkowy
automatyczny USB
2PC/drukarka + kable
(2 komputery – 1
drukarka)

Mysz optyczna

Klawiatura
komputerowa

Klawiatura
komputerowa
rosyjsko-języczna

Konwerter
Światłowodowy

23.

24.

25.

26.

27.

x

12 miesięcy

12 miesięcy

22.
x

x

Przełącznik
drukarkowy
automatyczny LPT
+ kable
(1 komputer – 2
drukarki)

12 miesięcy

21.

x

x

Przełącznik
drukarkowy ręczny
LPT
+ kable
(1 komputer – 2
drukarki)

Złącze jack audio
Złącze jack mikrofon
Obsługa 4 komputerów

6/16

12 miesięcy
12 miesięcy

12 miesięcy

3 lata

Moc: 450 W
Wtyczką zasilająca 20/24 pin
Interfejs: USB
Złącze AGP x8
Procesor graficzny NVIDIA
GeForce 6200
Pamięć 256MB DDRII 32Mx16
64 bit
Taktowanie rdzenia 350 MHz
Taktowanie pamięci 700 MHz
Taktowanie RAMDAC 400 MHz
Radiator
Wyjścia DVI-I, TV-Out
Dołączone oprogramowanie i
sterowniki
Wersja Lite Box
Złącze PCI-Express x16
Producent chipsetu ATI
Model chipsetu Radeon HD 4350
Liczba potoków renderujących
(ROP): 4
Ilość jednostek PixelShader16 (80
SPu)
ilość jednostek VertexShader16
(80 SPu)
Pamięć: 512 MB
Typ zastosowanej pamięci:
DDR2 (64bit)
Prędkość wypełniania (wydajność
układu): 2 400 MegaPixel/s
Taktowanie rdzenia: 600 MHz

Zasilacz komputerowy

Czytniki kart
inteligentnych
zewnętrzny

Karta graficzna

Karta graficzna

30.

31.

32.

29.

12 miesięcy

28.

Złącze magistrali: PCI
Standard przewodowy:
100(Mbps)
FTX Złącze: S.C.

Karta sieciowa
światłowodowa

7/16

x

Przejściówki zasilania
ATA – S-ATA

Mysz bezprzewodowa

34.

35.

Bezprzewodowa, komunikacja z
komputerem za pomocą
BLUETOOTH
3 przyciski
Scroll
Wersja BOX
Kolor: biały
Dodatkowe wyposaŜenie 2 baterie
AA

x

Taśmy logiczne do
napędów S-ATA

33.

Taktowanie pamięci: 800 MHz
Szyna danych pamięci64 bit
Przepustowość pamięci: 12 GB/s
Kompatybilność z technologią
współbieŜności CrossFire
Wyjście HDMI
Wyjście D-Sub
Wyjście DVI
Wsparcie dla HDCP
Radiator
Maks. zuŜycie prądu: 20 W
Wersja BOX
Obsługiwane standardy: DirectX
10.1, OpenGL 2.0, DirectX 9,
DirectX 10, HDCP
Zaawansowane
technologieShader: Model 4.1
Avivo Video HD
RAMDAC: 400 MHz
Wersja low-profile

x

x

3 lata

12 miesięcy

12 miesięcy

8/16

5 lat

2 lata

Prędkość zapisu 40MB/s
Prędkość zapisu 20MB/s
Prędkość zapisu 20MB/s
Prędkość zapisu 20MB/s
Prędkość zapisu 30MB/s
Prędkość zapisu 20MB/s
Prędkość zapisu 15MB/s
Ilość głośników: 6
Ilość głośników satelitarnych: 5
Głośnik niskotonowy
[subwoofer]: 1
Moc głośnika satelitarnego RMS
min. 7,5 W
Moc głośnika centralnego RMS

SecureDigital Micro
1GB

SDHC 4GB

CompactFlash 8GB

Karta pamięci
CompactFlash 8GB

Karta pamięci
CompactFlash 16GB

Karta pamięci
CompactFlash 32GB

Karta pamięci
SDHC 8GB

Karta pamięci
SDHC 16GB

Karta pamięci
SDHC 32GB

Głośniki komputerowe
5.1

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

10 lat

Adapter SD
Prędkość zapisu 20MB/s

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

12 miesięcy

Adapter miniSD
Adapter SD
Prędkość zapisu 3-6MB/s

x

39.

x

12 miesięcy

Adapter USB na COM

x

38.

x

Adapter USB na LPT

37.

12 miesięcy

36.

Zewnętrzna stacja dokująca
umoŜliwiająca podłączenie dysku
HDD SATA
MoŜliwość podłączenia kart
pamięci m.in. SD, MemoryStic,
CompactFlash

Stacja dokująca do
dysków twardych
SATA z czytnikiem
kart pamięci

9/16

12 miesięcy
12 miesięcy

Odczyt kat SD, MS, CF
Odczyt dysków SATA/ATA/IDE
2.5” i 3.5”
Interfejs; USB

Czytniki kart pamięci,
zewnętrzny

Czytniki kart pamięci,
wewnętrzny

Konwerter do odczytu
dysków

50.

51.

52.

12 miesięcy

Odczyt kat SD, MS, CF

Głośniki komputerowe
2.1

49.

2 lata

Ilość głośników: 3
Ilość głośników satelitarnych: 2
Głośnik niskotonowy
[subwoofer]: 1
Moc głośnika satelitarnego RMS
min. 5 W
Moc głośnika niskotonowego
RMS min. 11 W
Min. częstotliwość przenoszenia:
40 Hz
Maks. częstotliwość
przenoszenia: 20 kHz
Ekranowanie magnetyczne
Regulacja głośności
Wersja produktu: BOX
Kolor: czarny

min. 18 W
moc głośnika niskotonowego
RMS min. 22 W
Min. częstotliwość przenoszenia:
40 Hz
Maks. częstotliwość
przenoszenia: 20 kHz
Ekranowaniem magnetycznym
Regulacja głośności
Pilot
Wyjściem słuchawkowe
Wersja produktu: BOX
Kolor: czarny

10/16

Hub USB

60.

2 lata

5 portów
Obsługa protokołu IEEE 802.3
Obsługa protokołu IEEE 802.3u
Funkcja Auto MDI/MDIX
Wykrywnie, czy do portu wpięty
jest przewód normalny czy
skrosowany
Obsługa HSDPA. port WAN, 4portowy switch FE, slot PCMCIA
(16/32bit), port USB 2.0, firewall
SPI, przepuszczanie ruchu
szyfrowanego (VPN Pass-thru):
IPSec, PPTP, obsługa HSDPA,
NAT (Network Address
Translation), wsparcie dla UPnP,
konfiguracja i zarządzanie przez
przeglądarkę WWW - lokalna
oraz zdalna, wsparcie dla IPSec
Pass-Thru, PPTP oraz PPPoE,
serwer / klient DHCP, filtrowanie

Switch 5 portowy

Router
3G/UMTS/USB/PCMI
CIA 4xLAN, 1xWAN,
Punkt dostępowy sieci
bezprzewodowej
802.11g z
wbudowanym routerem
szerokopasmowym do
podzielenia łącza
3G/UMTS/EDGE/GPR
S oraz 4-portowym
przełącznikiem
FastEthernet.

61.

62.

12 miesięcy

12 miesięcy

Pasywny

12 miesięcy

Hub USB

59.

Aktywny
7 portowy

PrzedłuŜacz USB

58.

12 miesięcy

12 miesięcy

USB 2.0 certified
Długość: 1,5 m ÷ 1,8 m

PrzedłuŜacz USB
męski/Ŝeński

57.
Długość: 3 m

12 miesięcy

USB 2.0 certified
Długość: 3 m

Kabel drukarkowy

56.

12 miesięcy

12 miesięcy

USB 2.0 certified
Długość: 5 m

Kabel drukarkowy

55.

x
12 miesięcy

Listwy zasilające

54.

x
Długość: 1,5 m
Ilość gniazd: min. 5

Przejściówka
RS-232/USB

53.
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x
x

Długość: 10 m
Ferryt

Przewód VGA (D-Sub
Ŝeński/D-Sub męski)

Kabel HDMI-HDMI

Przejściówka wideo
złącze DVI (DVI-I) na
VGA (D-Sub15)

Przejściówka z DVI do
HDMI

64.

65.

66.

67.

68.

Długość: 10 m

Długość: 10 m

Przewód VGA
15M/15M (D-Sub
męski/D-Sub męski)

63.

x

Bezprzewodowy
„pilot” do prezentacji
multimedialnych
np. .ppt

dostępu do Internetu poprzez
filtry adresów IP, MAC oraz
poszczególnych portów protokołu
TCP/IP, routing statyczny /
dynamiczny (RIP-1 i RIP-2),
certyfikaty Wi-Fi (802.11b,
802.11g, WPA, WPA2, WMM),
CE, FCC, ICES-03, IDA, C-Tick,
ICASA, E-Mark, UL, cUL,
WEEE, RoHS Diody Power,
Ethernet (1-4), Wireless, Modem
Internet, 3G/UMTS Internet,
zasilacz zewnętrzny 12V DC,
1.5A

x

x

x

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy
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Asortyment

CD-R 700MB/80min.

CD-RW 700MB/80min

DVD+R 4,7GB 8x

DVD+R DL 8,5GB

DVD+RW 4,7GB

DVD-R 4,7GB

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Producent
Model

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

Prędkość: 24x
Opakowanie: jednostkowe typu
slim
Powłoka UV
MoŜliwością ponownego zapisu
min. 1000 razy
Prędkość: 8x
Opakowanie: jednostkowe typu
slim
Powłoka UV
Prędkość: 2,4x
Opakowanie: jednostkowe typu
slim
Powłoka UV
Prędkość: 4x
Opakowanie: jednostkowe typu
slim
Powłoka UV
Prędkość: 16x
Opakowanie: jednostkowe typu
slim
Powłoka UV

Wymagany

12 miesięcy

Oferowane
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Oferowany

Okres gwarancji

Prędkość: 52x
Opakowanie: jednostkowe typu
slim
Powłoka UV
Czas archiwizacji: do 40 lat

Wymagane

Parametry

II grupa asortymentowa – Nośniki danych i środki czyszczące

x
Pojemność min. 300 ml
Pojemność min. 300 ml
Pojemność min. 200 ml

BD-R 25GB

Dyskietka 3.5” 1,44MB
(op. 10 szt.)

Taśma IBM LTO3 800GB

Pianka antystatyczna
do plastiku

Płyn do czyszczenia
LCD

Płyn do czyszczenia
„cięŜkiego”
zabrudzenia sprzętu

Ściereczki nasączone
do czyszczenia LCD
(op. 100 szt.)

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

x

x

DVD-R TuffCoat
WaterShield

11.

x

x

x

x

Wodoodporne
Do nadruku

DVD-RW 1,4GB mini

10.

x

12 miesięcy

Prędkość: 2x
Opakowanie: jednostkowe typu
slim
Powłoka UV

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

Opakowanie: jednostkowe typu
slim
Powłoka UV

DVD-RAM DS 9,4GB

9.

12 miesięcy

DVD-RW 4,7GB

Prędkość: 4x
Opakowanie: jednostkowe typu
slim
Technologia lightscribe
Powłoka UV

8.

12 miesięcy

DVD-RW 4,7GB

7.

Prędkość: 4x
Opakowanie: jednostkowe typu
slim
Powłoka UV
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Płyn czyszczący do
usuwania trudno
zmywalnych nalepek/
giloszy z obudowy
komputera

23.

x

x

x

x

Patchcord światłowodowy
wielomodowy ze złączami SC MM –
SC MM duplex 62,5/125 – 3 m

Patchcord światłowodowy
wielomodowy ze złączami SC MM –
SC MM duplex 62,5/125 – 5 m

Patchcord światłowodowy
wielomodowy ze złączami SC MM –
SC MM duplex 62,5/125 – 10 m

2.

3.

4.

Wymagane

Patchcord światłowodowy
wielomodowy ze złączami
SC MM – SC MM – 2 m

Producent
Model

Parametry

III grupa asortymentowa – Przewody

x

1.

Asortyment

Pojemność min. 200 ml

Pianka do czyszczenia
obudowy jednostki
centralnej PC

22.

L.p.

Pojemność min. 300 ml

Płyta czyszcząca do
napędów CD/DVD

21.

Pojemność min. 400 ml

SpręŜone powietrze

20.

Opakowanie: min 20 szt.

Ściereczki suche do
czyszczenia
komputerów

19.

x

x

x

x

Oferowane

x

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

Wymagany
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Oferowany

Okres gwarancji

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

7.

x
x
x

Końcówki RJ-11

Patchcord miedziany z końcówkami
RJ-45 (3 m)

Wtyczki RJ-45 nieekranowane
(do drutu)

13.

14.

15.

x

Kabel skrętka RJ45

12.

x

Kabel krosowy biało-czerwony
1x2x0,5

x

x

11.

10.

9.

x

x

Adapter łączący SC-SC
dwa podwójne patchordy
światłowodowe wielodomowe
(duplex MM) SC – SC II MM

6.

Kabel instalacyjny dwuparowy
2x2x0,5
Kabel instalacyjny jednoparowy
1x2x0,5
Kabel krosowy biało-zielony 1x2x0,5

x

Patchcord światłowodowy
wielomodowy ze złączami
SC MM – MTRJ MM duplex
62,5/125 – 3 m

8.

x

Patchcord światłowodowy
wielomodowy ze złączami SC MM –
SC MM duplex 62,5/125 – 20 m

5.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy
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Załącznik nr 6 do S.I.W.Z.
Nr sprawy: 9/II/2009

ISTOTNE POSTANOWIENIA,
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN DOSTAWY
1.

WYKONAWCA zobowiązuje się zgodnie z ofertą z dnia ________ złoŜoną w wyniku
przeprowadzonego postępowania przetargowego do:
1) sukcesywnych dostaw akcesoriów komputerowych zwanych dalej „towarem”
określonych w I części asortymentowej i wymienionych w załączniku nr ___
do umowy, przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,
2) sukcesywnych dostaw nośników danych i środków czyszczących zwanych dalej
„towarem”, określonych w II części asortymentowej i wymienionych w załączniku
nr __ do umowy, przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,
3) jednorazowej dostawy przewodów określonych w III części asortymentowej, zwanych
dalej „towarem”, które zostaną wymienione w załączniku nr ___ do umowy, w terminie
14 dni od daty zawarcia umowy.
2. Dostawa towaru określonego w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 będzie dokonywana przez Wykonawcę
w terminie 5 dni roboczych (za dni robocze uwaŜa się dni od poniedziałku do piątku)
od dnia zgłoszenia WYKONAWCY zapotrzebowania przez ZAMAWIAJĄCEGO,
przy czym pierwsza dostawa nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy.
3. Strony ustalają, Ŝe podane ilości towarów są wielkościami szacunkowymi
i w rzeczywistości mogą ulec zmianie z tym, Ŝe wartość zakupionego towaru
nie przekroczy szacunkowej wartości przedmiotu umowy. ZAMAWIAJĄCY gwarantuje,
Ŝe zmiany te nie spowodują obniŜenia wartości zamówienia o więcej niŜ 20% kwoty
wynagrodzenia dla danej grupy asortymentowej określonego w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2
niniejszej umowy.
4. Do samodzielnego wystawiania zapotrzebowań ze strony ZAMAWIAJĄCEGO
upowaŜnieni są:
1) ______________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________________
§ 2.
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
1. WYKONAWCA zobowiązuje się realizować przedmiot umowy określony w § 1
w cenach określonych w załączniku nr __ do umowy, i na warunkach określonych
w niniejszej umowie.
2. Strony ustalają szacunkową wartość przedmiotu umowy na kwotę ___________________
netto (słownie: ______________________________________________________)
brutto _________ (słownie: ________________________________________________),
na którą składają się:
1) maksymalne wynagrodzenie, które po zsumowaniu faktur za poszczególne dostawy,
w czasie trwania umowy nie moŜe przekroczyć w przypadku dostaw akcesoriów
komputerowych kwoty netto ___________ zł (słownie: ___________________________
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2)

3)

3.

4.

___________________ złotych netto), powiększonej o naleŜny podatek VAT,
co daje kwotę __________ zł brutto (słownie: ___________________________________
_____________________ złotych brutto),
maksymalne wynagrodzenie, które po zsumowaniu faktur za poszczególne dostawy,
w czasie trwania umowy nie moŜe przekroczyć w przypadku dostaw nośników danych
i środków czyszczących kwoty netto ______________ zł (słownie: __________________
____________________________________ złotych ), powiększonej o naleŜny podatek
VAT, co daje kwotę _________________ zł brutto (słownie: ________________________
_____________________________ złotych brutto),
wynagrodzenie za dostawę przewodów na kwotę netto ______________ zł (słownie:
_____________________________________ złotych netto), powiększoną o naleŜny
podatek VAT, co daje kwotę _______________ zł brutto (słownie: __________________
______________________ złotych brutto).
Ostateczna wysokość wynagrodzenia dotycząca dostaw akcesoriów komputerowych
oraz dostaw nośników danych i środków czyszczących, zostanie ustalona na podstawie
ilości faktycznie dostarczonego asortymentu oraz cen jednostkowych, określonych
w załączniku nr ___ do umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera zapłatę za przedmiot umowy, wszelkie
inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, w tym
koszty dostawy do magazynu ZAMAWIAJĄCEGO oraz wszystkie koszty pochodne
(między innymi: ubezpieczenia, opłaty celne, itp.).
§ 3.
WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zapłata wynagrodzenia za poszczególne dostawy towarów określonych w § 1 ust. 1
następowała będzie po podpisaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO stosownego protokołu
odbioru, w formie przelewu bankowego na konto WYKONAWCY, na podstawie faktury
VAT w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU.
2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest dokonanie przez Zamawiającego
odbioru danej dostawy na podstawie protokołu odbioru.
3. Świadczenie uznaje się za spełnione w dniu wystawienia dokumentu finansowego
(polecenie przelewu) oraz przekazania go do banku celem realizacji.
§ 4.
WARUNKI DOSTAWY
1. Wykonawca dostarczy towar, na własny koszt do magazynu ZAMAWIAJĄCEGO
połoŜonego na terenie Warszawy, przy czym Zamawiający powinien zostać
powiadomiony (faksem na nr: _______________ lub telefonicznie na nr: _____________
lub __________________) o dokładnym terminie dostawy najpóźniej w przeddzień
jej realizacji.
2. Dostarczany towar będzie fabrycznie nowy, zapakowany w nowe, nienoszące znamion
otwierania opakowania.
3. Dostarczany do magazynu towar będzie kontrolowany przez Zamawiającego pod kątem
ilościowym i jakościowym w zakresie wad jawnych.
4. W przypadku niezgodności asortymentu, co do jego ilości lub jakości, Wykonawca musi
niezwłocznie nie później niŜ w terminie 3 dni roboczych, dostarczyć na własny koszt
towar zgodny z zamówieniem złoŜonym przez Zamawiającego.
5. W przypadku stwierdzenia wad w dostawie określonych w ust. 4 Zamawiający, podpisuje
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protokół odbioru dostawy dopiero po prawidłowym zrealizowaniu danej dostawy
przez Wykonawcę.
6. W przypadku ujawnienia wad jakościowych w dostarczonym towarze, których nie moŜna
było stwierdzić w chwili odbioru danej dostawy, Zamawiający niezwłocznie po ich
wykryciu powiadomi Wykonawcę o tym fakcie w formie pisemnej (na adres
_______________________________, faxem _________________________________).
7. W przypadku stwierdzenia wad określonych w ust. 6 w terminie 14 dni od dnia
doręczenia faktury za daną dostawę Zamawiający moŜe wstrzymać zapłatę faktury za tę
dostawę do czasu dostarczenia przez Wykonawcę towaru wolnego od wad jakościowych.
8. KaŜda dostawa musi zostać potwierdzona stosownym protokołem odbioru według wzoru
określonego w załączniku nr ___ do niniejszej umowy. Protokół ten sporządzony zostanie
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzyma
Wykonawca a drugi egzemplarz Zamawiający.
§ 5.
GWARANCA
1. WYKONAWCA udziela gwarancji na dostarczony towar w wymiarze określonym
w załączniku nr ____ do umowy. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się z chwilą
podpisania stosownego protokołu odbioru danej dostawy.
2. WYKONAWCA bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia, które powstaną
w wyniku transportu towaru do magazynów Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru w ciągu 3 dni roboczych
od chwili powiadomienia, w sposób określony w § 4 ust. 6 niniejszej umowy.
4. W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie gwarancji Wykonawca dokona
wymiany dysku na nowy w ciągu 3 dni roboczych od chwili powiadomienia Wykonawcy
w sposób określony w § 4 ust. 6 niniejszej umowy.
5. Wymiana dysków serwerowych HDD 146 GB 15000 rpm, Hot-Swap, 8MB, 3,5 INCH,
SAS, kompatybilny z serwerem IBM x3650, wraz z ramkami do serwera x3650 nastąpi
w ciągu 21 dni roboczych od chwili powiadomienia Wykonawcy w sposób określony
w § 4 ust. 6 niniejszej umowy, przy czym uszkodzone dyski twarde wymienione w § 5
ust. 4 i 5, nie będą podlegały zwrotowi.
6. Uprawnienie z tytułu gwarancji nie narusza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi
za wady rzeczy.
§ 6.
ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. WYKONAWCA wniesie w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie naleŜytego wykonania
umowy
w
formie
_____________________________,
w
kwocie
_______________________________, tj. odpowiadającej 2% wartości przedmiotu
umowy określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.
1) Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia
uznania naleŜytego wykonania umowy.
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§ 7.
KARY UMOWNE
1. Za opóźnienie w wykonaniu umowy w terminach określonych w § 1 ust. 1 pkt 3 i ust. 2,
§ 4 ust. 4 oraz § 5 ust. 3, 4 i 5, WYKONAWCA moŜe być obciąŜony karą w wysokości
0,5% wartości niedostarczonego towaru za kaŜdy dzień opóźnienia, nie więcej niŜ 10 %
wartości przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.
2. ZAMAWIAJĄCY moŜe Ŝądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości
przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie
WYKONAWCY.
3. ZAMAWIAJĄCY zachowuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych.
§ 8.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej , Ŝe wykonanie umowy nie leŜy
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
- w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania
części umowy,
2) jeŜeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienaleŜycie albo okres opóźnienia
realizacji zamówionej dostawy przez Zamawiającego przekroczył 14 dni. Oświadczenie
o odstąpieniu składa się w terminie 14 dni od daty dowiedzenia się o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie.
§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Oświadczenia i zawiadomienia związane z wykonaniem umowy muszą być wyraŜone
na piśmie i doręczone drugiej stronie. Za doręczoną uwaŜa się równieŜ przesyłkę
dwukrotnie awizowaną w urzędzie pocztowym, na ostatnio wskazany przez Stronę adres.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory związane z wykonaniem niniejszej umowy rozpatrywane będą
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
4. Zmiany, uzupełnienia oraz dodatkowe porozumienia dotyczące niniejszej umowy,
wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
5. Umowę sporządzono w __ jednobrzmiących egzemplarzach, z czego ___ egzemplarze
dla Zamawiającego, a ___ egzemplarz dla Wykonawcy.
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AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
BIURO ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZE

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nośników, akcesoriów i środków czyszczących
informatyki prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – znak sprawy 9/II/2009.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych niniejszym informujemy, Ŝe do zamawiającego w dniu 15 września 2009 roku
wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. PoniŜej treść
zapytania wraz z odpowiedzią zamawiającego.
Pytanie:
„Z informacji udzielonych przez producentów nośników wynika, Ŝe nie występują płyty
DVD-RW wykonanych w technologii LightScribe.
Czy w II grupie asortymentowej poz. 8 zamawiający przyjmie dostawę: Płyt DVD-RW 4,7GB
w opakowaniu jednostkowym typu slim z powłoką UV?
lub
Płyt DVD-RW 4,7GB w opakowaniu jednostkowym typu slim z powłoką UV z moŜliwością
nadruku np. atramentowego?”
Odpowiedź:
Zamawiający przyjmie dostawę płyt DVD-RW 4,7GB w opakowaniu jednostkowym typu slim
z powłoką UV.
Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, zmianie ulegają następujące zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(S.I.W.Z):
1. W załączniku nr 1 do S.I.W.Z – Wykazie asortymentowym – w opisie II grupy asortymentowej
w poz. 8 zamiast: „DVD-RW 4,7GB w opakowaniu jednostkowym typu slim, z powłoką UV,
technologia LightScribe” powinno być: „DVD-RW 4,7GB w opakowaniu jednostkowym typu
slim, z powłoką UV”.
2. W załączniku nr 5 do S.I.W.Z – Szczegółowym opisie oferowanego asortymentu –
w wymaganiach dotyczących II grupy asortymentowej w poz. 8 zamiast parametrów
wymaganych: „Prędkość: 4x, Opakowanie: jednostkowe typu slim, Technologia LightScribe,
Powłoka UV” powinno być: „Prędkość: 4x, Opakowanie: jednostkowe typu slim,
Powłoka UV”.

Proszę o uwzględnienie powyŜszego wyjaśnienia i modyfikacje w przygotowywanej ofercie.

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nośników, akcesoriów i środków
czyszczących informatyki prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – znak sprawy 9/II/2009.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych niniejszym informujemy, Ŝe do zamawiającego w dniu 18 września
2009 roku wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
PoniŜej treść zapytań wraz z odpowiedziami zamawiającego.
Pytanie:
Dotyczy: I grupa asortymentowa – Akcesoria komputerowe poz. 11 Płyta główna, socket 755,
chipset Intel 945GC, mostek południowy Intel ICH-7 …, czy zamawiający dopuszcza płytę
główną o nowocześniejszej technologii np. opartej na chipsecie G31.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza taką płytę pod warunkiem, Ŝe będzie spełniała pozostałe wymagane
parametry (tj. karty rozszerzeń, odpowiednie złącza itp.).
Pytanie:
Dotyczy: I grupa asortymentowa – Akcesoria komputerowe poz. 14 Nagrywarka zewnętrzna,
czy zamawiający akceptuje nagrywarkę o parametrach:
Klasa szybkości odczytu CD-ROM 48 x
Klasa szybkości zapisu CD-R 48 x
Klasa szybkości zapisu CD-RW 32 x
Klasa szybkości odczytu DVD-ROM 16 x
Klasa szybkości zapisu DVD-R 22 x
Klasa szybkości zapisu DVD-RW 6 x
Klasa szybkości zapisu DVD+R 22 x
Klasa szybkości zapisu DVD+RW 8 x
Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa) 16 x
Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa) 12 x
Pozostałe cechy Funkcja SecurDisc, LS
Kolor srebrny
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie:
Dotyczy: I grupa asortymentowa – Akcesoria komputerowe poz. 15 Nagrywarka wewnętrzna,
czy zamawiający akceptuje nagrywarkę o parametrach:
Maks. prędkość odczytu CD 48 x
Maks. prędkość odczytu DVD (SL) 16 x
Maks. prędkość zapisu CD-R 48 x
Maks. prędkość zapisu CD-RW 32 x
Maks. prędkość zapisu DVD-R 24 x
Maks. prędkość zapisu DVD+R 24 x
Maks. prędkość zapisu DVD-RW 6 x

Maks. prędkość zapisu DVD+RW 8 x
Maks. prędkość zapisu DVD-R DL 8 x
Maks. prędkość zapisu DVD+R DL 8 x
Maks. prędkość zapisu DVD-RAM 12 x
Technologia LightScribe Tak
Technologie SmartErase, SMART-BURN, SMART-X
Mechanizm podawania płyt Tacka
MoŜliwość pracy w pionie Tak
Kolor przedniego panelu Czarny
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie:
Dotyczy: I grupa asortymentowa – Akcesoria komputerowe poz. 16 Nagrywarka wewnętrzna,
czy zamawiający akceptuje nagrywarkę o parametrach:
Klasa szybkości odczytu CD-ROM 48 x
Klasa szybkości zapisu CD-R 48 x
Klasa szybkości zapisu CD-RW 32 x
Klasa szybkości odczytu DVD-ROM 16 x
Klasa szybkości zapisu DVD-R 22 x
Klasa szybkości zapisu DVD-RW 6 x
Klasa szybkości zapisu DVD+R 22 x
Klasa szybkości zapisu DVD+RW 8 x
Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa) 16 x
Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa) 12 x
Pozostałe cechy Funkcja SecurDisc, LS
Złącze: ATA
Kolor czarny
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, pod warunkiem posiadania przez nagrywarkę
minimalnej wymaganej pamięci cache 2MB.
Pytanie:
Dotyczy: I grupa asortymentowa – Akcesoria komputerowe poz. 17 Nagrywarka Blue-Ray
wewnętrzna, zapis DB-R 6x, zapis BD-R DL 6x, zapis BD-RE 2x …, czy zamawiający
akceptuje nagrywarkę o parametrach:
Klasa szybkości odczytu CD-ROM 40x
Klasa szybkości zapisu CD-R 40x
Klasa szybkości zapisu CD-RW 24x
Klasa szybkości odczytu DVD-ROM 16x
Klasa szybkości zapisu DVD-R 16x
Klasa szybkości zapisu DVD-RW 6x
Klasa szybkości zapisu DVD+R 16x
Klasa szybkości zapisu DVD+RW 8x
Klasa szybkości odczytu DVD-RAM 5x
Klasa szybkości zapisu DVD-RAM 5x
Klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa) 12x
Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa) 4x
Klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa) 12x
Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa) 4x

Klasa szybkości odczytu BD-ROM (SL) 8x
Klasa szybkości odczytu BD-ROM (DL) 4,8x
Klasa szybkości odczytu BD-R (SL) 6x
Klasa szybkości zapisu BD-R (SL) 8x
Klasa szybkości odczytu BD-R (DL) 4,8x
Klasa szybkości zapisu BD-R (DL) 4x
Klasa szybkości zapisu BD-RE (SL) 2x
Klasa szybkości odczytu BD-RE (SL) 2x
Klasa szybkości odczytu BD-RE (DL) 2x
Klasa szybkości zapisu BD-RE (DL) 2x
Kolor: czarny
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, pod warunkiem posiadania przez nagrywarkę
minimalnej wymaganej pamięci cache 4MB.
Pytanie:
Dotyczy: I grupa asortymentowa – Akcesoria komputerowe poz. 18 Nagrywarka Blue-Ray
zewnętrzna, zapis DB-R 6x, zapis BD-R DL 6x, zapis BD-RE 2x …, czy zamawiający
akceptuje nagrywarkę o parametrach:
Klasa szybkości odczytu CD-ROM 40x
Klasa szybkości zapisu CD-R 40x
Klasa szybkości zapisu CD-RW 24x
Klasa szybkości odczytu DVD-ROM 16x
Klasa szybkości zapisu DVD-R 16x
Klasa szybkości zapisu DVD-RW 6x
Klasa szybkości zapisu DVD+R 16x
Klasa szybkości zapisu DVD+RW 8x
Klasa szybkości odczytu DVD-RAM 5x
Klasa szybkości zapisu DVD-RAM 5x
Klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa) 12x
Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa) 4x
Klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa) 12x
Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa) 4x
Klasa szybkości odczytu BD-ROM (SL) 8x
Klasa szybkości odczytu BD-ROM (DL) 4,8x
Klasa szybkości odczytu BD-R (SL) 6x
Klasa szybkości zapisu BD-R (SL) 8x
Klasa szybkości odczytu BD-R (DL) 4,8x
Klasa szybkości zapisu BD-R (DL) 4x
Klasa szybkości zapisu BD-RE (SL) 2x
Klasa szybkości odczytu BD-RE (SL) 2x
Klasa szybkości odczytu BD-RE (DL) 2x
Klasa szybkości zapisu BD-RE (DL) 2x
Kolor: srebrny
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, pod warunkiem posiadania przez nagrywarkę
minimalnej wymaganej pamięci cache 4MB.

Pytanie:
Dotyczy: II grupa asortymentowa – Nośniki danych i środki czyszczące poz. 16 Płyn do
czyszczenia LCD min. 300 ml, czy zamawiający dopuszcza płyn o mniejszej pojemności, ale
równowaŜny ilościowo z pojemnością minimalną tj. 300 ml.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Proszę o uwzględnienie powyŜszych wyjaśnień i ewentualne modyfikacje w przygotowywanej ofercie.

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, zamawiający wyznacza nawy termin składania ofert na dzień
25.09.2009 r. na godz. 10.00 w związku z czym zmianie ulega termin do którego naleŜy
wpłacać wadium na dzień 25.09.2009 r. do godz. 10.00, natomiast otwarcie ofert nastąpi dnia
25.09.2009 r. o godz. 10.20.

Warszawa, 2009-10-12

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę nośników, akcesoriów i środków czyszczących
informatyki prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
znak sprawy 9/II/2009
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 roku, nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, Ŝe
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały
wybrane oferty nw. wykonawców:


w I grupie asortymentowej – Akcesoria komputerowe
FORMAT Sp. z o. o.
Ul. Jagiellońska 78
03-301 Warszawa



w II grupie asortymentowej – Nośniki danych i środki czyszczące
PHPU ZUBER
Pl. Legionów 8
50-047 Wrocław



w III grupie asortymentowej - Przewody
GRAVIZZ MANAGEMENT
Ul. Zawodowa 16
04-419 Warszawa

Ww. wykonawcy złoŜyli najkorzystniejsze oferty, które uzyskały najwyŜszą ilość punktów
(100 pkt.). Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia jedynym
kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu była cena.
Informacja o wykonawcach, którzy złoŜyli oferty w prowadzonym postępowaniu
oraz liczba punktów uzyskana w kryterium oceny ofert:

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1

P.W. SOLO-KOLOS Z.P.Chr.
Ul. Warszawska 363/365
42-200 Częstochowa

Ilość punktów w kryterium cena 100%
I grupa
asortymentowa

II grupa
asortymentowa

III grupa
asortymentowa

-

77,31

-

1/2

2

3

4

5

6

PHPU ZUBER
Pl. Legionów 8
50-047 Wrocław
ALTBIT Sp. z o. o.
Ul. Cicha 17
05-500 Nowa Iwiczna
MEDITRONIK Sp. z o. o.
Ul. Wiertnicza 129
02-952 Warszawa
FORMAT Sp. z o. o.
Ul. Jagiellońska 78
03-301 Warszawa
GRAVIZZ MANAGEMENT
Ul. Zawodowa 16
04-419 Warszawa

-

100

-

-

70,49

-

-

-

-

100

74,82

59,41

96,38

81,07

100
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