Gmina Dziemiany

Dziemiany, dnia 13 wrzesień 2013 r.

ul. 8-go Marca 3
83-425 Dziemiany

NUMER SPRAWY: ZP 8/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE PROWADZONE PN.:

Dostawa sprzętu komputerowego
zgodnie z projektem
Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym
wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z projektem „Zapewnienie dostępu do Internetu
osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany” w ramach działania
8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, osi priorytetowej 8.
„Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Zatwierdzam:

„Dotacje na innowacje” Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

§1

Zamawiający

Zamawiającym jest:
GMINA DZIEMIANY
ul. 8-go Marca 3
83-425 Dziemiany
NIP 591-15-67-754
REGON 191675132
fax (58) 688-01-28
e-mail: ug@dziemiany.pl
Godziny pracy Zamawiającego:
1) od godz. 7:30 do godz. 15:30 - poniedziałek, wtorek, czwartek
2) od godz. 7:30 do godz. 16:30 – środa
3) od godz. 7:30 do godz. 14:30 – piątek.

§2

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej 200.000 euro zgodnie z art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
§3
Informacje ogólne
1. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej „SIWZ” jest
zaproszeniem i podstawą do złożenia oferty.
2. Wykonawcą winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. Wszystkie formularze zawarte w
niniejszej SIWZ zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną
propozycję sam lub jako partner w konsorcjum.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
10. W kwestiach nie omówionych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 7 ustawy.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.
13. Rysunki i opisy zawierające nazwy producentów, materiałów i urządzeń, które należy traktować
jako przykładowe, spełniające określone wymagania.
14. W miejscach, gdzie występują nazwy własne dodaje się sformułowanie: lub równoważne.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania urządzeń i materiałów o parametrach nie
gorszych niż podano w opisie przedmiotu zamówienia.
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16. Wszystkie dodatkowe koszty (poza wymienionymi w SIWZ) i ryzyko związane z zastosowaniem
innych urządzeń i materiałów Wykonawca ponosi we własnym zakresie. W przypadku zmiany
producenta urządzeń przez Wykonawcę, wszystkie dodatkowe koszty wynikające ze zmiany
pokrywa Wykonawca.
§4

Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest:
1. Dostawa 50 zestawów komputerowych dla Beneficjentów Końcowych. Zestawy komputerowe
muszą składać się z jednostki komputera stacjonarnego, monitora, klawiatury wraz z
zainstalowanym systemem operacyjnym, pakietem biurowym, programem ochrony
rodzicielskiej oraz oprogramowaniem antywirusowym.
2. Dostawa 50 zestawów komputerowych dla Jednostek podległych. Zestawy komputerowe muszą
składać się z jednostki komputera stacjonarnego, monitora, klawiatury wraz z zainstalowanym
systemem operacyjnym, pakietem biurowym oraz oprogramowaniem antywirusowym.
3. Dostawa 3 drukarek laserowych dla Jednostek podległych.
4. Minimalne parametry zestawów komputerowych i drukarek zostały opisane w Załączniku nr 1
do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostarczane urządzenia powinny
obejmować wszystkie pozycje wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia w pełnym
podanym zakresie, z uwzględnieniem wszystkich określonych w tym dokumencie wymagań.
5. Zestawy komputerowe zostaną przekazane w ilości 50 sztuk dla gospodarstw domowych oraz w
ilości 50 sztuk dla jednostek podległych - szkół z terenu Gminy Dziemiany.
6. Dostawy należy zrealizować do następujących placówek:
a) Urząd Gminy w Dziemianach ul. 8 Marca 3 - 50 zestawów przeznaczonych dla
gospodarstw domowych;
b) Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach – 16 zestawów
komputerowych i 1 drukarka,
c) Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach - 16 zestawów komputerowych i 1
drukarka,
d) Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu - 18 zestawów
komputerowych i 1 drukarka,
7. Wszystkie urządzenie i sprzęt muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające do użytku w
szkole. Wszystkie elementy przedmiotu dostawy muszą być wykonane z materiałów
dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Sanepid, muszą posiadać odpowiednie atesty
i certyfikaty dopuszczające je do stosowania w szkole. Nie mogą zawierać elementów, które
mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.
8. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, tzn. wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013
roku, nie używany i wolny od obciążeń prawami osób trzecich, a Wykonawca będzie posiadał
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z prawem. Na
każde żądanie Zamawiającej Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych
materiałów całą dokumentację techniczną wraz ze wszystkimi deklaracjami zgodności, atestami,
certyfikatami, w tym certyfikatem CE.
9. Wyposażenie powinno zapewnić funkcjonalność i standard oraz tworzyć jednolitą stylistyczna
całość, estetyczny wygląd wnętrza odpowiadającego jego charakterowi i funkcji.
10. Wymagany okres gwarancji: minimum 36 miesięcy. Wykonawca zobowiązuje się przekazać
Zamawiającemu dokument gwarancyjny w dniu odbioru przedmiotu dostawy. Dokument ten
winien określać warunki serwisowania gwarancyjnego, pogwarancyjnego, wykaz punktów
serwisowych, okres gwarancji, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek a także
wskazywać całość świadczeń gwaranta na rzecz Zamawiającego.
11. Wykonawca:
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a) dostarczy przedmiot umowy na własny koszt, w opakowaniu firmowym odpowiadającym
właściwościom sprzętu, zapewniającym jego całość i nienaruszalność w terminie do
15.11.2013 r.
b) zainstaluje, uruchomi i skonfiguruje zestawy komputerowe (50) i drukarki (3) w
placówkach szkolnych do 15.11.2013 r.
c) zainstaluje, uruchomi i skonfiguruje zestawy komputerowe (50) w gospodarstwach
domowych zgodnie z wykazem lokalizacji instalacji Beneficjentów Końcowych w terminie do
31.12.2013 r.
d) wykona usługę odtworzeniową całego sprzętu komputerowego w trzecim kwartale 2015 roku.
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia, bez roszczeń
finansowych ze strony Wykonawcy.
14. Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3
ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie towarów lub rozwiązań równoważnych. Pod
pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizacje zamówienia w
zgodzie z opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych
nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia
nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych
i technologicznych Zamawiającego.
15. Na realizację zamówienia Zamawiający planuje wykorzystać środki pozabudżetowe. Niniejsze
zadanie sfinansowane zostanie w ramach projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom
zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany” w ramach działania 8.3.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo
informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013.
II. Wspólny Słownik Zamówień – kody CPV
30.20.00.00-1 Urządzenia komputerowe,
48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
§5

Wymagane terminy realizacji przedmiotu zamówienia

1) Dostarczenie przedmiotu umowy w terminie do 15.11.2013 r.
2) Instalacja, uruchomienie i konfiguracja zestawów komputerowych (50 szt.) i drukarek (3 szt)
w placówkach szkolnych do 15.11.2013 r.
3) Instalacja, uruchomienie i konfiguracja zestawów komputerowych (50 szt.) w gospodarstwach
domowych zgodnie z wykazem lokalizacji instalacji Beneficjentów Końcowych w terminie do
31.12.2013 r
4) Wykonanie usługi odtworzeniowej całego sprzętu komputerowego w trzecim kwartale 2015 roku.
§6
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje warunku w tym
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zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie
zapisów zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z
zał. nr 3 do SIWZ.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co
najmniej dwie dostawy o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każda, odpowiadające
przedmiotowi zamówienia.
(w przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej niż złoty przeliczenie
nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu
podpisania umowy na realizację zamówienia)
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku
nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie zapisów zawartych w oświadczeniu o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00 zł. brutto
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone
w ust. 1 pkt 1) - 4) muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia” „ nie spełnia”.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne ZOBOWIĄZANIA tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, wraz z
formularzem OFERTY wykonawcy składają n/w dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi
Załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie;
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane sporządzony według wzoru, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w
wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
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dowodów, o których mowa powyżej. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich;
Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy o wartości
minimum 100.000,00 zł brutto każda, odpowiadające przedmiotowi zamówienia.
3) opłaconą polisę, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00 zł. brutto.
3. Wraz z formularzem OFERTY wykonawcy składają n/w dokumenty w celu potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy pzp:
1) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się
o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z nich;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa
każdy z nich;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się
o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;
5) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn.
zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, sporządzona według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich.
4.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3:
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1) pkt 2, 6-7– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a i c, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1
lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, które
powinno być przedstawione w oryginale.
9. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana
metodą „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach,
o których mowa w ust. 3.
10. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp –
określonych w ust. 1 pkt 2–4 – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b uPzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
11. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, tj. warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej opisanych w
niniejszej SIWZ, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłożenia:
a) opłaconą polisę, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00 zł. brutto.
12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 12, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
13. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej
notarialnie należy dołączyć do oferty.
14. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego
dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w
postaci kopii poświadczonej notarialnie.
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15. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
§ 7 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
stanowisko:
kierownik referatu gospodarki komunalnej i inwestycji
imię i nazwisko
Rafał Dorau
tel.
(058) 688-00-22
fax.
(058) 688–01-28
w godz.:
pracy urzędu
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej
Zamawiającego www.bip.dziemiany.pl
3. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane są pisemnie/ lub za pomocą faksu/ drogą elektroniczną.
4. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres
Zamawiającego:
GMINA DZIEMIANY
UL. 8 MARCA; 83-425 DZIEMIANY
FAX (58 688-01-28)
E-MAIL: ug@dziemiany.pl
5. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie
powyższych dokumentów faksem lub drogą elektroniczną, uważa się za złożone w terminie,
jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona
w formie pisemnej. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
§8

Termin związania ofertą

Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert,
określonego w § 11.
§9

Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy
złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1)
pieniądzu;
2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3)
gwarancjach bankowych;
4)
gwarancjach ubezpieczeniowych;
„Dotacje na innowacje” Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

3.

4.
5.

6.

5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr
227, poz. 1505 oraz z 2010r Nr 96, poz. 620)
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego, nr
rachunku 29 8340 0001 0200 0185 2000 0008 prowadzony w Bank Spółdzielczy w
Starogardzie Gdańskim o/ Libusz; z dopiskiem: „wadium - Dostawa sprzętu
komputerowego zgodnie z projektem Zapewnienie dostępu do Internetu osobom
zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany; Oznaczenie sprawy:
ZP 8/2013”.
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na
rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2)-5), musi zawierać zobowiązanie
gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5
Pzp, przy czym:
1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty
te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu
związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań,
2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego
bezwarunkowo i na pierwsze żądanie,
3) dokumenty te zostaną złożone w oryginale.
Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2)-5), należy złożyć wraz z ofertą,
w odrębnej kopercie oznaczonej „Dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z projektem
Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu
Gminy Dziemiany”. Oznaczenie sprawy: ZP 8/2013”.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiający jest obowiązany
zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w
art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących
po jego stronie. Przy ustalaniu zaistnienia przesłanek z art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiający będzie
opierał się na opinii Urzędu Zamówień Publicznych, która jest udostępniona pod adresem:
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;981; zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art._46
_
ust._4a_ustawy_-_prawo_zamowien_publicznych..html

§ 10

Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w
języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w
formie elektronicznej.
2. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej
notarialnie należy dołączyć do oferty.
4. Oferta (1 egzemplarz oryginalny i 1 kopia) powinna być sporządzona czytelnym pismem.
Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania.
5. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np.
szycie, zbindowanie). Koperta winna posiadać oznaczenie: „UWAGA PRZETARG: Dostawa
sprzętu komputerowego zgodnie z projektem Zapewnienie dostępu do Internetu osobom
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zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany. Oznaczenie sprawy: ZP
8/2013. Nie otwierać przed dniem 24.09.2013 r. przed godz. 10:15”. Oferta powinna być
podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony
parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z
załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w
oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
6. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed
terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być
dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem:
„UWAGA PRZETARG: Dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z projektem
Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu
Gminy Dziemiany”. Oznaczenie sprawy: ZP 8/2013” oraz pełną nazwą i adresem
Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do wniosku
o zmianę lub wycofanie oferty wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że
wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania
wykonawcy.
8. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik 6 do
SIWZ lub zawrzeć wszystkie informacje i oświadczenia określone we wzorze Formularza
Ofertowego.
9. W ofercie Wykonawca poda całkowitą cenę brutto za wykonanie zamówienia oraz cenę
jednostkową oraz wartość autorskich praw majątkowych, tak jak to określono we wzorze
Formularza Ofertowego.
10. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom.
11. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki wskazane w Szczegółowym Opisie
Przedmiotu Zamówienia potwierdzające spełnienie wymagań zaoferowanego sprzętu.
12. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) należy umieścić w odrębnej,
zaklejonej kopercie opisanej „Tajemnica Przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału oferty. W
treści oferty należy umieścić we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu informację,
że jest on zastrzeżony i znajduje się w odrębnej kopercie.
§ 11

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urząd Gminy w Dziemianach
ul. 8-go Marca 3
83-425 Dziemiany
Pokój nr 14 (sekretariat)
2. Termin składania ofert upływa dnia 24.09.2013 o godzinie 10:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 24.09.2013 r. o godzinie 10:15.
4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci
ofertę po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
5. O uznaniu oferty za złożoną w terminie decyduje data i godzina jej wpływu do Zamawiającego.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką, zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
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8. Podczas otwarcia ofert, zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminy wykonania zamówienia i warunki płatności zawarte w
ofertach.
9. Informacje, o których mowa w pkt. 7 i 8 doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy
otwieraniu ofert, wyłącznie na ich pisemny wniosek.
§ 12

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik 6 do SIWZ cenę
za wykonanie zamówienia.
2. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji niniejszego zamówienia z
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). Cena musi być podana
w złotych polskich.
3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcy zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i
nie będą podlegały zmianom
4. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich (PLN).
6. Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
7. Wszystkie upusty powinny być uwzględnione w cenach jednostkowych, a nie udzielone do
wartości ogółem.
§ 13

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi
kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych
kryteriach:
cena oferty najniżej skalkulowanej
-------------------------------------------- x 100 pkt = liczba punktów oferty ocenianej
cena oferty ocenianej
§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 3 % ceny całkowitej brutto
podanej w ofercie.
2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
najpóźniej w dniu podpisania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art.
148 ust. 1 ustawy.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.
5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca winien dokonać przelewu na
konto Zamawiającego w banku: Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim o/ Libusz;
29 8340 0001 0200 0185 2000 0008 z dopiskiem „ZNWU – Dostawa sprzętu komputerowego
zgodnie z projektem Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym
wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany” Oznaczenie sprawy: ZP 8/2013”.
6. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
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7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać
następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na
pierwsze pisemne żądanie.
§ 15

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy

1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi zgodnie z art. 92 ustawy.
2. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ,
nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.
3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli
będą korzystne technologicznie lub finansowo dla Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany umów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zmiany mogą dotyczyć:
a) wynagrodzenia (ceny) przedmiotu zamówienia:
- gdy konieczność zmiany, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów
prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
- zmiany umownego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ograniczenia przez
Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie przewidział w chwili
zawarcia umowy. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o
niewykonane dostawy.
b) terminu wykonania przedmiotu zamówienia:
- w przypadku potrzeb wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,
- w przypadku konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych na skutek działania
Instytucji Wdrażającej.
c) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia,
d) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w Umowach pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami
nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest przedmiotowe
zamówienie.
e) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lub wytycznych i zaleceń Instytucji
Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia, w szczególności w zakresie
sprawozdawczości.
f) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących
niemożliwością prowadzenia dostaw.
§ 16

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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§ 17

Załączniki

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 - wzór wykazu wykonanych zamówień
Załącznik nr 5 - wzór Formularza Ofertowego
Załącznik nr 6 - wzór umowy
Załącznik nr 7 - wzór informacji o grupie kapitałowej
Załącznik nr 8 – wykaz lokalizacji
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Załącznik Nr 1 - do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W cenie ofertowej należy uwzględnić:
• Dostarczenie i montaż zamówionych zestawów komputerowych o minimalnych
parametrach opisanych poniżej do miejsc wskazanych przez Zamawiającego,
• Udzielenie Zamawiającemu licencji na zainstalowane oprogramowanie (systemowe,
pomocnicze) zawarte w dostarczanych zestawach komputerowych oraz zapewnienie
aktualizacji zainstalowanego oprogramowania wraz z udzieleniem licencji na dostarczone
aktualizacje w okresie do upływu świadczenia usługi gwarancyjnej i serwisu
gwarancyjnego.
• Dostarczenie dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych.
• Świadczenie usługi gwarancyjnej i serwisu gwarancyjnego w okresie co najmniej 36
miesięcy.
• Wykonanie usługi odtworzeniowej sprzętu komputerowego w trzecim kwartale 2015 r.
Uwaga: Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy
pochodzenie – należy przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe, pochodzenie określające
parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie
oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych,
eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy
Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego.
W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Instalacji, uruchomienia i konfiguracji zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 8 do SIWZ.
2. Instalacji, uruchomienia i konfiguracji drukarek laserowych w lokalizacjach JST zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego.
Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
1. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, tzn. wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013 roku,
nieużywany i nieobciążony prawami osób trzecich, pochodzący z bieżącej produkcji.
2. Poszczególne rodzaje dostarczonych urządzeń w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia
muszą być jednorodne pod względem producenta, marki oraz parametrów.
3. Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające legalność instalowanych programów oraz
po jednym nośniku zaoferowanego oprogramowania zgodnie z wymaganiami producenta
oprogramowania. W przypadku licencji zbiorczej Wykonawca dostarczy do Zamawiającego
oryginał oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie licencji w ilości
odpowiadającej ilości dostarczonego oprogramowania.
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Komputer stacjonarny (100 szt.)
Proszę wskazać nazwę producenta, model oraz symbol
…………………………………………………………………………………………………………

Procesor

Płyta główna

Pamięć RAM
Dysk twardy
Napęd optyczny

Karta dzwiękowa
Karta graficzna

Porty

Obudowa

Opis wymagań minimalnych
Procesor osiągający co najmniej 3000 punktów w teście PassMark CPU
Mark według wyników opublikowanych na stronie
http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
A) Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta
komputera
B) 1 złącze PCI Express x16, 1 złącze PCI Express x1, dopuszcza się typu
Low Profile
A) min 4GB
B) możliwość rozbudowy do min. 8GB
C) min. 1 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci,
min 500GB
Nagrywarka DVD+/-RW S-ATA 5,25" (nie dopuszcza się napędów typu
Slim) wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt. Napęd przystosowany
do pracy w pozycji poziomej i pionowej.
Zintegrowana, gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni i
tylny panel obudowy. Wbudowany głośnik do odtwarzania plików
multimedialnych. Wbudowany czytnik kart multimedialnych.
Zestaw powinien umożliwiać pracę dwu-monitorową
A) 1x port sieciowy RJ 45
B) min. 10 portów USB (min. 4 porty wyprowadzone na panelu przednim
obudowy). Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy
komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania
konwerterów, przejściówek, itp.
C) 1x port DVI-D
D) 1x port VGA
E) 2x port PS2
F) 1x Serial port (COM1)
Umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie, z obsługą kart PCI Express
typu Low Profile, wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzna,
1 szt. 3,5” wewnętrzna.
B) Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysków
3,5” lub 2,5”.
C) Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 77 cm.
D) Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien
pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku
twardego bez konieczności użycia narzędzi.
E) Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności
użycia narzędzi oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy
współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym
producenta komputera.
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Zasilacz
Klawiatura/Mysz

System operacyjny

Oprogramowanie
dodatkowe

Bezpieczeństwo

Gwarancja

F) Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w
postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona lub równoważnej )
oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
Wbudowany zasilacz o mocy nie większej niż 220W pracujący w sieci
230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85%.
Klawiaturę USB w układzie QWERTY obsługującą standard polski
programisty.
Mysz optyczną USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll).
Licencja oraz preinstalowany system operacyjny System operacyjny z
licencją uprawniającą do najmu (tzw. „rental rights”) – jeżeli jest to
niezbędne do użyczenia sprzętu. Zaimplementowany fabrycznie mechanizm
odtwarzania systemu operacyjnego z ukrytej partycji znajdującej się na
dysku twardym.
A) Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające
na:
- Zmianę ustawień BIOS w tym kolejności bootowania, a także import oraz
export tych ustawień
- Szyfrowanie folderów oraz plików
- Bezpieczne, permanentne usuwanie danych z dysku twardego
- Bezpieczny, pojedynczy punkt logowania do różnych stron internetowych
B) Oprogramowanie wspierane przez producenta komputera służące do
zarządzania komputerami w sieci, pozwalające minimum na:
- Zarządzanie regułami
- Instalowanie oprogramowania
- Instalowanie obrazu
- Szeregowanie i alarmy
- Zarządzanie agentem aktualizacji
- Kopia zapasowa klienta
- Migracja użytkownika
- Zarządzanie zapasami
- Śledzenie użytkowania zasobów
- Kwerendy i raporty
- Raport analityczny (z możliwością eksportu danych do pliku xls.)
W ofercie należy podać producenta oraz nazwę oprogramowania. Do
oferty należy dołączyć oświadczenie, że oferowane oprogramowanie
jest w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem
A) Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a
hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS
wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać
podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji,
gdy zostało podane hasło systemowe.
B) Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas
startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast
po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
Gwarancja 36 miesięcy door to door – gwarancja producenta
Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min. wszystkie dni
robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Zgłoszenie serwisowe
przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne.
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A) certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu lub równoważny (załączyć do
oferty).
B) certyfikat producenta systemu operacyjnego , potwierdzający poprawną
współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym
(załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania).
C) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).
D) 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
Certyfikaty i normy specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z
grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty
głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie
powyżej 25 gram.
E) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany
wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu
http://www.eu-energystar.org
lub
http://www.energystar.gov
–
(Zamawiający wymaga przedłożenia wraz ofertą wydruku ze strony
internetowej, zaświadczenia lub certyfikatu).
Uwaga: Zamawiający wymaga by do oferty dołączyć dokumenty
potwierdzające spełnianie wyżej wymienionych warunków.
Uwaga: Dopuszcza się by certyfikaty i wyniki testów były sporządzone w
języku angielskim.
Musi być zapewniona możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji
sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru
seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta
Inne
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy
dołączyć link strony.

Koszty odtworzeniowe sprzętu komputerowego (100 szt.)
Opis wymagań minimalnych
• Koszty odtworzeniowe – Zamawiający rozumie przez to odnowienie techniczne sprzętu do
wartości początkowej bez odliczania wartości zużycia sprzętu lub zakup nowego sprzętu.
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Monitor komputerowy (100 szt.)
Proszę wskazać nazwę producenta, model oraz symbol
……………………………………………………………………………………………..…………
Opis wymagań minimalnych
Wielkość
przekątnej
ekranu/ Format
Typ ekranu
Podświetlenie
Wielkość plamki
Rozdzielczość
Częstotliwość (H/V)
Jasność
Kontrast
Czas odpowiedzi
Kąty widzenia
Głośniki
Złącza
System VESA
Regulacja wysokości
Regulacja pochylenia
ekranu
Stopnie obrotowe
Bezpieczeństwo

Kable
Zasilacz
Gwarancja
Certyfikaty, normy,
dokumentacja (Uwaga:
dołączyć do oferty)

min. 21.5” 16:9
odwzorowanie 16,7 mln kolorów
LED
Max. 0.248 mm
natywna minimum 1920x1080 pikseli
30-80KHz/55-75Hz
250 cd/m2
100 000 000:1
Max. 8 ms
Min. 178/178 stopni (pion/poziom przy minimalnym kontraście 10:1)
Nie
1x VGA
Tak, 100x100
Nie
-5

do 25

Nie
Złącze Kensington Lock,
Monitor musi posiadać zabezpieczenie powodujące konieczność
wpisania kodu PIN jeśli monitor zostanie podłączony do innego niż
dotychczas używany komputer.
Fabrycznie dostarczone w zestawie: kabel analogowy VGA , kabel
zasilający
Wbudowany
Gwarancja 36 miesięcy door to door (gwarancja producenta)
Energy Star min. 5.0
Deklaracja zgodności CE
Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 lub równoważny
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Oprogramowanie biurowe (100 szt.)
Proszę wskazać nazwę oprogramowania
……………………………………………………………………………………………….…………
Opis wymagań minimalnych
• Edycja i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą
języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności
• Wstawianie oraz formatowanie tabel
• Wstawianie obiektów graficznych
Edytor tekstu
• Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego
• Automatyczne tworzenie spisów treści
• Formatowanie nagłówków i stopek stron
• Określenie układu strony
• Wydruk dokumentów
• Tworzenie wykresów liniowych, słupkowych, kołowych
• Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane
Arkusz kalkulacyjny
liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje
.
• matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na
danych finansowych
• Wyszukiwanie i zamianę danych
• Przygotowywanie prezentacji multimedialnych
• Umieszczanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań
Program do
tworzenia
dźwiękowych i wideo
prezentacji
• Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza
kalkulacyjnego
Licencja musi spełniać warunki użyczenia oprogramowania.
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Program antywirusowy (100 szt.)
Proszę wskazać nazwę oprogramowania
………………………………………………………………………………………………..………
Opis wymagań minimalnych
• Program kompatybilny z dostarczonym systemem operacyjnym zainstalowanym na
komputerach.
• Automatyczna aktualizacja baz wirusów przez okres trwania projektu.
• Interfejs i pomoc i dokumentacja w języku polskim
• Wbudowana ochrona rezydentna systemu plików z możliwością wyłączenia
• Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.
• Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.
• System raportowania o zagrożeniach.
• Licencja umożliwiająca użyczanie oprogramowania dla JST oraz Beneficjentów
Końcowych

Program do kontroli rodzicielskiej (50 szt.)
Proszę wskazać nazwę oprogramowania
……………………………………………………………………………………………….…………
Opis wymagań minimalnych
•
•
•
•
•
•

Blokada dostępu do stron o tematyce erotycznej
Zaawansowane blokowanie stron erotycznych
Dozwolone strony tylko z Białej Listy
Priorytet Czarnej listy
Blokowanie pobierania plików wykonywalnych
Blokowanie pobierania dokumentów
• Ograniczenia czasowe na przeglądanie stron internetowych
• Zapisywanie i przeglądanie obrazu monitora
• Ochrona dzieci w serwisach społecznościowych
• Kontrola dostępu do komunikatorów i serwisów Video
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Drukarka (3 szt.)
Proszę wskazać nazwę producenta, model oraz symbol
…………………………………………………………………………………………………...……
Opis wymagań minimalnych
• Typ druku – Laser kolorowy
• Rozmiar nośnika – A4
• Maksymalna szybkość druku (mono) - min 28 str./min.
• Zainstalowana pamięć - min. 256 MB
Drukarka
• Wydajność - min. 70000 str./mies.
• Pojemność podajnika papieru - min 300 szt.
• Pojemność podajnika dokumentów ADF - min 40 szt.
• Pojemność tacy odbiorczej - 200 szt.

Skaner

• Typ skanera - płaski, kolorowy
• Szybkość skanowania – min 18 str/m mono, min 10 str./m kolor
• Opcje skanowania – do wiadomości pocztowej, na dysk sieciowy,
na urządzenie USB
• Format plików – PDF, JPG, RTF, TIFF
1 x USB 2.0, 1 x RJ45 (karta sieciowa)

Złącze zewnętrzne

Dodatkowe
wymagania

•
•
•
•
•

Urządzenie musi być dostarczone w następującej konfigracji
Moduł automatyczego dupleksu
Moduł ADF (automatyczny podajnik dokumentów)
Podajnik wielofunkcyjny
Kolorowy dotykowy ekran

Gwarancja/serwis
• Gwarancja na wszystkie zestawy komputerowe i drukarki min. 36 miesięcy realizowana w
miejscu instalacji sprzętu.
• Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Infolinię do zgłaszania usterek.
• Maksymalny czas usunięcia awarii do 24 godziny w dni robocze od momentu zgłoszenia
przez Beneficjentów Końcowych
Ocena zgodności urządzeń z SIWZ:
• Oferenci są zobowiązani do podania w ofercie producenta, model lub symbol
proponowanego urządzeni i oprogramowania.
• Zamawiający żąda ponadto złożenia wraz z ofertą dokumentów wskazanych w SWIZ oraz
w Szczegółowym Opisie Przedmioty Zamówienia (m.in. karty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodności, itp.) potwierdzających, że oferowane produkty, sprzęt spełniają
wymagania Zamawiającego zawarte w niniejszym SIWZ.

„Dotacje na innowacje” Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Załącznik nr 2 do SIWZ
Wykonawca:

Gmina Dziemiany
Ul. 8 Marca 3
83-425 Dziemiany
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu
komputerowego zgodnie z projektem Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym
wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany” oświadczamy, że nie zachodzą wobec nas
przesłanki do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określone w art.
24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 133,
poz. 759 ze zm.)

.........................., dnia ....................
Miejscowość

1

...................................................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w
imieniu Wykonawcy1

Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca:

Gmina Dziemiany
Ul. 8 Marca 3
83-425 Dziemiany
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu
komputerowego zgodnie z projektem Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym
wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany” oświadczamy, że spełniamy warunki
dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.........................., dnia ....................
Miejscowość

2

...................................................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w
imieniu Wykonawcy2

Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykonawca:

Gmina Dziemiany
Ul. 8 Marca 3
83-425 Dziemiany
WYKAZ WYKONANYCH, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB CIĄGŁYCH RÓWNIEŻ
WYKONYWANYCH DOSTAW
(w ciągu trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)

Lp.

Wykonawca
(pełna nazwa)

Zamawiający
(pełna nazwa)

Data wykonania usługi
(miesiąc, rok)

Wartość dostawy zł. brutto

Opis przedmiotowy (co najmniej informacje pozwalające na stwierdzenie
czy wykonawca wykazuje się spełnianiem warunku udziału, o którym
mowa w §6 ust. 1 pkt 2 SIWZ)

1

2

.............................., dnia ....................
Miejscowość
3

............................................................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy3

Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem
„Dotacje na innowacje” Inwestujemy w Waszą przyszłość”
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykonawca:

Gmina Dziemiany
Ul. 8 Marca 3
83-425 Dziemiany

Formularz Ofertowy
Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................
Siedziba: .......................................................................................................
Nr telefonu/ faks …........................................................................................
Adres e-mail: ............................................................................................................
Nr NIP: ............................................ Nr REGON: ...................................................
Ja (My) niżej podpisany (ni) ……...…………..……….…………...……………….
odpowiadając na ogłoszenie o zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z
projektem Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem
cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany” - oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia i wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, za kwotę:

ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY:........................................ zł brutto,

(słownie: ...............................................................................................................................)
stawka pod. VAT ............ %, wartość pod. VAT: ..................................... zł
łączna wartość oferty: .......................................... zł netto
w tym: koszty odtworzeniowe …………………….. zł brutto
…………………….. zł netto.

Ponadto oświadczam/y, że:
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.
2. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
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3. Zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się –
w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego
Załącznik do SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
Lp.
Zakres prac
1.
2.

6.

Oferta zawiera łącznie …………………… ponumerowanych i parafowanych stron.

7.

Oświadczamy, że informacje i dokumenty wymienione w …………, zawarte na stronach od
…… do …… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16
kwietnia 2003r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być
udostępnione.

8.

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań
umowy: ................................................................................................................................... tel.
kontaktowy: ......................................................................................................................

9.

Do oferty zostały dołączone następujące załączniki (należy wyliczyć wszystkie załączniki):
Załącznik nr 1.................................................................................
Załącznik nr 2.................................................................................
Załącznik nr 3.................................................................................
Załącznik nr 4.................................................................................
Załącznik nr 5.................................................................................
Załącznik nr 6.................................................................................
Załącznik nr 7.................................................................................
Załącznik nr 8.................................................................................
Załącznik nr 9.................................................................................
Załącznik nr 10...............................................................................
Załącznik nr 11...............................................................................
Załącznik nr 12...............................................................................
Załącznik nr 13...............................................................................
Załącznik nr 14...............................................................................
Załącznik nr 15...............................................................................

……………………………………………..

(miejscowość, data)

……...................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa)
(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA nr ................. (projekt)
zawarta w dniu ........................... w Dziemianach pomiędzy:
Gminą Dziemiany, ul. 8-go Marca 3, 83-425 Dziemiany, NIP 591-15-67-754 zwaną
dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:
Leszka Pobłockiego – Wójta Gminy Dziemiany,
przy kontrasygnacie
Anny Kryzel – Skarbnika Gminy Dziemiany,
a przedsiębiorstwem: ............................................... z siedzibą: ……………… ul. …………….. ,
numer identyfikacji podatkowej NIP ..................., REGON ....................... zwanym dalej
„Wykonawcą” reprezentowanym przez:
..................................................................
W wyniku przeprowadzonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z projektem
Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z
terenu Gminy Dziemiany” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
– eInclusion”, osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności
gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, została zawarta
umowa następującej treści:
1.
2.
3.

4.
5.

§1
Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja 100 zestawów
komputerowych oraz 3 drukarek laserowych.
Przedmiot umowy winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony
prawami osób trzecich oraz winien spełniać normy bezpieczeństwa.
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt, w opakowaniu firmowym
odpowiadającym właściwościom sprzętu, zapewniającym jego całość i nienaruszalność
w terminie do 15.11.2013 r. do następujących placówek:
a.
Urząd Gminy w Dziemianach, ul. 8 Marca 3 – 50 zestawów komputerowych
przeznaczonych dla gospodarstw domowych,
b.
Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach – 16 zestawów
komputerowych i 1 drukarka,
c.
Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach - 16 zestawów komputerowych i 1
drukarka,
d.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu - 18
zestawów komputerowych i 1 drukarka,
Wykonawca wykona usługę odtworzeniową całego sprzętu komputerowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca dostawy.
§2

Wykonawca zobowiązuje się:
a)
Zainstalować, uruchomić i skonfigurować zestawy komputerowe i drukarki
w placówkach szkolnych do 15.11.2013 r.
b)
Zainstalować, uruchomić i skonfigurować zestawy komputerowe w gospodarstwach
domowych zgodnie z wykazem lokalizacji instalacji Beneficjentów Końcowych do
31.12.2013 r.
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c)

wykonać usługę odtworzeniową całego sprzętu komputerowego w trzecim kwartale
2015 r.
§3

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1
w dwóch transzach:
b.
po dostawie, instalacji, uruchomieniu i konfiguracji całości sprzętu komputerowego
potwierdzonej protokołem odbioru Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę
z terminem płatności 30 dni w wysokości brutto ……………………………………….. zł
(słownie złotych: ……………………………….), w tym należny podatek VAT.
c.
po wykonaniu usługi odtworzeniowej sprzętu komputerowego i wystawieniu faktury
z terminem płatności 30 dni w wysokości brutto ……………………………………….. zł
(słownie złotych: ……………………………….), w tym należny podatek VAT.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy.
§4
1. Integralną część protokołu odbioru stanowią dokumenty dotyczące sprzętu, a mianowicie:
certyfikaty jakości, dokumentacja techniczna, licencje, gwarancje, instrukcje obsługi w języku
polskim, instrukcje dotyczące eksploatacji.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył przedmiot umowy
niezgodny z opisem zawartym w ofercie lub sprzęt jest niekompletny lub posiada ślady
zewnętrznego uszkodzenia Zamawiający odmówi jego odbioru, określając w protokole
przyczyny odmowy odbioru.
3. W sytuacji określonej w ust. 2 Zamawiający wyznaczy Wykonawcy nowy termin dostarczenia
przedmiotu umowy zgodnego z opisem zawartym w ofercie, kompletnego i wolnego od wad.
Procedura czynności odbioru w tym przypadku zostanie powtórzona, a Wykonawca zostanie
obciążony karą umowną, o której mowa w § 7 ust. 1.
4. Niedostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, skutkuje odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych
od Wykonawcy i obciążeniem Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 7 ust. 2.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ stanowiącą
załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia ……….... stanowiącą załącznik
nr 2 do umowy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne
przedmiotu umowy, w tym także sprzętu i oprogramowania komputerowego.
3. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu umowy,
sprzętu i oprogramowania komputerowego z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
dostarczonego przedmiotu umowy, w tym sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym
również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności
intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki
towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z
wprowadzeniem sprzętu i oprogramowania komputerowego do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia
wobec tych osób.
§6
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1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy dostarczony w ramach umowy będzie fabrycznie
nowy, tzn. wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013 roku, wolny od wad i odpowiadający
parametrom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy posiada pakiet usług gwarancyjnych kierowanych
do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie sprzętu i oprogramowania na okres
minimum 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Dokument ten winien
określać warunki serwisowania gwarancyjnego, pogwarancyjnego, wykaz punktów
serwisowych, okres gwarancji, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek a także
wskazywać całość świadczeń gwaranta na rzecz Zamawiającego.
4. Okres trwania gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy.
5. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do:
1) powierzania sprzętu i oprogramowania, stanowiącego przedmiot zamówienia, osobom
trzecim, celem ich instalacji i konserwacji w miejscu eksploatacji;
2) przenoszenia dostarczonego sprzętu i oprogramowania, w związku ze zmianą siedziby
Zamawiającego;
3) przekazywania dostarczonego sprzętu i oprogramowania do innych lokalizacji niż wymienione
w załączniku nr 3 do umowy.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto
przedmiotu umowy licząc za każdy dzień zwłoki za nieterminowe wykonanie zamówienia.
2. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, a w
szczególności w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy powyżej 10 dni,
stanowi podstawę dla Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości
10 % wartości brutto przedmiotu umowy.
3. Jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić na
zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
4. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
§8
Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za
realizację postanowień umowy są:
- z ramienia Wykonawcy: ......................................................
- z ramienia Zamawiającego: ................................................
§9
Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
§ 10
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla
Wykonawcy.
§ 12
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Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 1. Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia, 2. Oferta złożona przez Wykonawcę, 3. Wykaz lokalizacji.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 7 do SIWZ
Wykonawca:

Gmina Dziemiany
Ul. 8 Marca 3
83-425 Dziemiany

Informacja
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu
komputerowego zgodnie z projektem Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym
wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany” oświadczam, iż Wykonawca nie należy /
należy4 do grupy kapitałowej w skład której wchodzą następujące podmioty:
1)
2)
3)

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

.........................., dnia ....................
Miejscowość

4
5

...................................................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej do
występowania w imieniu Wykonawcy5

Niepotrzebne skreślić
Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem
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Załącznik nr 8 do SIWZ
Wykaz lokalizacji instalacji Beneficjentów Końcowych, do których Wykonawca dostarczy
zestawy komputerowe (szczegółowy wykaz Wykonawca otrzyma w dniu podpisania umowy).

Gmina
Dziemiany
Dziemiany
Dziemiany
Dziemiany
Dziemiany
Dziemiany
Dziemiany
Dziemiany
Dziemiany

Miejscowość
Dziemiany
Kalisz
Piechowice
Trzebuń
Raduń
Czarne
Dunajki
Dębina
Szablewo

Kod pocztowy
83-425
83-425
83-425
83-425
83-425
83-425
83-425
83-425
83-425

Wykaz lokalizacji instalacji zestawów komputerowych w JST.

Nazwa JST

Adres

Gimnazjum im. Kard. St.
Wyszyńskiego w Dziemianach
Zespół Kształcenia i Wychowania
w Dziemianach
Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Gen. St. Sosabowskiego w Kaliszu

ul. Wyzwolenia 20, 83-425
Dziemiany
ul. Wyzwolenia 20, 83-425
Dziemiany
Kalisz, ul. Pomorska 8,
83-425 Dziemiany

Ilość zestawów
komputerowych

Ilość
drukarek

16

1

16

1

18

1
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